




Türkiye’de kaliteden ödün vermeden, AR-GE ve ÜR-GE tabanlı çalışan, çözüm odaklı

ürünler üreten bir kurum olmak ilkesiyle yola çıkmıştır. Sektörün asli ihtiyacı olan tüm

teknik ürünleri, yüksek teknolojiyi de yakından takip ederek, yüksek kalite standartlarını, 

nominal olarak kabul ederek üretim yapmaktadır. DAYMAN, Profesyonel kadrosu ile sürekli 

sahada, teknik destek operasyonunu başarı sürdüren ilkesi ile de sektöre katma değer

sağlıyor.

DAYMAN

Bitüm Esaslı Su Yalıtım Ürünleri, Mineral Esaslı Su Yalıtımı Ürünleri, Reçine Esaslı Su Yalıtımı 

Ürünleri, Poliürea Esaslı Su Yalıtım Ürünleri Tamir Harçları, Çimento Esaslı Zemin Ürünleri, 

Epoksi Esaslı Zemin Ürünleri, Seramik Yapıştırıcısı ve Derz Dolguları, Harç Katkıları, Isı Yalıtım

Sistemleri, Yardımcı Ürünler, Mastikler, Özel Boyalar, Astarlar, Ankraj Ürünleri, Enjeksiyon 

Ürünleri ile Aksesuar ve Uygulama Ürün gruplarında üretim ve satış yapmaktadır.
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DETAYLAR

1 - HAVUZ SERAMİK UYGULAMASI
CERA-CEM - 908 (Syf - 126 )
CERA-CEM PLUS - 909 (Syf - 128)
CERA-CEM FLEX - 910 (Syf - 129)
CERA-CEM FLEX 2K - 912   (Syf - 132)
CERA EPO - 915 (Syf - 135)
CERA FUGA - 913 (Syf - 133)
CERA FUGA FLEX - 914 (Syf - 134)

2 - YÜZME HAVUZU SU YALITIMI
AQUATEX - 2700 (Syf - 161)
BITUMEPOL - 812 (Syf - 59)
D-LASTIC - 424 (Syf - 40)
D-LASTIC PLUS - 425 (Syf - 41)
D-LASTIC SUPER - 430 (Syf - 43)
D-LASTIC SUPER X - 427     (Syf - 44)

3 - EPOKSİ SİSTEMLER
EPO PR - 850 (Syf - 106)
EPO PAINT - 852 (Syf - 112)
EPO SELF - 854 (Syf - 114)
EPO DÖKÜM - 871 (Syf - 117)
EPOSOL PR - 870 (Syf - 111)

4 - BAHÇE TERAS SU YALITIMI
BITUMEPOL - 812    (Syf - 59)
BITUMEN PLUS - 300 (Syf - 28)

5 - DIŞ CEPHE SU YALITIMI
D-NANO - 615 (Syf - 187)
AQWUAWALL - 606 (Syf - 180)

6 - ISI YALITIM SİSTEMİ
D-THERM (Syf - 148)

7 - ISLAK HACİM SU YALITIM
AQUATEX - 2700 (Syf - 161)
AQUAPOL - 810 (Syf - 57)
D-LASTIC - 424 (Syf - 40)
D-LASTIC PLUS - 425 (Syf - 41)

8 - SERAMİK UYGULAMASI
CERA-CEM - 908 (Syf - 126)
CERA-CEM PLUS - 909 (Syf - 128)
CERA-CEM FLEX - 910 (Syf - 129)
CERA-CEMFLEX 2K - 912  (Syf - 132)
CERA EPO - 915 (Syf - 135)
CERA FUGA - 913 (Syf - 133)
CERA FUGA FLEX  - 914      (Syf - 134)

9 - ÇATI YALITIMI
COOL ROOF - 607 (Syf - 54)
AQUAFLEX UV 202 (Syf - 53)

2
1

9

6

4

7

3

8

5
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DETAYLAR

10 - KENDİNDEN YAYILAN
D-LEVEL - 750 (Syf - 99)

11 - SERAMİK ÜZERİ SU YALITIMI
AQUAPOL TRANS - 814      (Syf - 64)
AQUAPOL HIBRIT TRANS - 1002 (Syf - 67)
AQUAPOL UV - 811 (Syf - 58)
PURSIS - 833       (Syf - 68) 

12 - BALKON TERAS SU YALITIMI
AQUAPOL - 810       (Syf - 57)
D-LASTIC - 424      (Syf - 40)
D-LASTIC PLUS- 425      (Syf - 41)
D-LASTIC SUPER - 430      (Syf - 43)
D-LASTIC SUPER X - 427     (Syf - 44)

13 - TEMEL PERDE SU YALITIMI
BITUMEN PLUS - 300      (Syf - 28)
BITUMEPOL - 812      (Syf - 59)
BITUMEN - 302      (Syf - 29)

BITUMEN - 303      (Syf - 30)
D-LASTIC PLUS - 425      (Syf - 41)
D-LASTIC SUPER - 430      (Syf - 43)

14 - İÇME SUYU DEPOSU YALITIMI
AQUAPOL 2K - 813      (Syf - 63)
CYRISTA 404      (Syf - 38)
CYRISTA PLUS 2K 405      (Syf - 39)
D-LASTIC SUPER - 430      (Syf - 43)

15 - SPOR SAHASI ZEMİN BOYASI
COURT PAINT - 613      (Syf - 186)

16 - ZEMİN SERTLEŞTİRİCİSİ UYGULAMASI
HARD-C - 700      (Syf - 90)

17 - YOL BOYASI
ROAD PAINT - 612      (Syf - 185)

18 - ZEMİN BOYASI
FLOOR PAINT - 611      (Syf - 183)

19 - DIŞ CEPHE BOYALARI
PEX PR - 556      (Syf - 196)
PEX SL - 555      (Syf - 197)
PEX ACR - 560      (Syf - 198)
PEX GR - 561      (Syf - 199)

20 - İÇ CEPHE BOYALARI
PIN PLS - 652      (Syf - 190)
PIN İPEK - 656      (Syf - 191)
PIN SMAT - 654      (Syf - 192)
PIN SIL - 655      (Syf - 193)
PIN PR - 653      (Syf - 194)
PIN TAV - 657      (Syf - 195)

11

12 1615

17

18

10

20
19

14
13
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DETAYLAR

TEMEL PERDE YALITIMI

BITUMEN 302 - Syf/ 29 BITUMEN 310 - Syf/ 31BITUMEN 300 PLUS - Syf/ 28 BITUMEN 303 - Syf/ 30

ISI YALITIM LEVHASI

DRENAJ LEVHASI

DRENAJ BORUSU

ÇAKIL DOLGU

BITUMEN 302 
BITUMEN 303
BITUMEN 300 PLUS 
BITUMEN 310

BITUMEN 302 
BITUMEN 303
BITUMEN 300 PLUS 
BITUMEN 310

D BAND AC

KORUMA ŞAPI

TOPRAK

GROBETON

STABLİZE DOLGU

NAYLON
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DETAYLAR

REPAIR PLUS 905 - Syf/ 75 CERA-CEM FLEX 910 - Syf/ 129 CERA-FUGA FLEX 914 - Syf/ 134 CERA EPO 915 - Syf/ 135

D -LASTIC SUPER 430  - Syf/ 43

HAVUZ VE ISLAK HACİM YALITIMI 

FİLE

D -LASTIC SUPER 430 CERA-FUGAFLEX 914

D -LASTIC SUPER 430

TEXBAND - 905

AQUABAND AC

SERAMİK

CERA-CEM FLEX 910
CERA EPO 915

BETON
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DETAYLAR

BITUMEN PLUS - 300 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

CERA-CEM FLEX 910 - Syf/ 129

D -LASTIC PLUS 425  - Syf/ 41

CERA-FUGA FLEX 914 - Syf/ 134

D -LASTIC SUPER 430  - Syf/ 43

CERA-CEM 908  - Syf/ 126 CERA-CEM PLUS 909 - Syf/ 128

D -LASTIC 424 - Syf/ 40

CERA CEM 908
CERA CEM 909 
CERA CEM 910 CERA - FUGA FLEX 914

TEXBAND 2910

BETON

D TEX 45

D - LASTIC  424 
D - LASTIC  425
D - LASTIC  430

D - LASTIC  424 
D - LASTIC  425
D - LASTIC  430
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DETAYLAR

BAHÇE TERAS YALITIMI / YÜZME HAVUZU YALITIMI

BITUMEN 303  - Syf/ 30

TEXBAND 2910 - Syf/ 163

D -LASTIC SUPER 430  - Syf/ 43

REPAIR PLUS 905  - Syf/ 75

AQUAPOL 810  - Syf/ 57BITUMEN 302  - Syf/ 29

DRENAJ LEVHASI

REPAIR PLUS 905
TEXBAND 2910

EĞİTİM BETONU

D LASTIC 430
AQUAPOL 810
BITUMEN 302
BITUMEN 303

D LASTIC SUPER 430
AQUAPOL 810
BITUMEN 302
BITUMEN 303

KORUMA ŞAPI

ISI YALITIM LEVHASI

ÇİM

KEÇE

ÇAKIL
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BITUMEN PLUS - 300 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

DETAYLAR

UV DAYANIMLI GEZİLEBİLİR TERAS YALITIMI

AQUAPOL UV 811  - Syf/ 58 EPO PR 850  - Syf/ 106 EPO PR FK 864 - Syf/ 107AQUAPOL 810  - Syf/ 57

TEX BAND 2910  - Syf/ 163

TEX BAND 2910

BETON

AQUAPOL 810
EPO PR 850
EPO PR 864

AQUAPOL UV 811

AQUAPOL UV 811 
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DETAYLAR

UV DAYANIMLI GEZİLEMEYEN TERAS YALITIMI

AQUAFLEX 202 UV - Syf/ 53 REPAIR PLUS 905 - Syf/ 75 TEX BAND 2910  - Syf/ 163

TEX BAND 2910
REPAIR PLUS 905

BETON

AQUAFLEX 202 UV

AQUAFLEX 202 UV 

AQUAFLEX 202 UV



18

DETAYLAR

GEZİLEBİLİR TERAS YALITIMI

CERA-FUGA FLEX 914 - Syf/ 134

CERA EPO 915  - Syf/ 135

CERA-CEM FLEX 910 - Syf/ 129

SERAMİK

CERA-FUGA FLEX 914
CERA EPO 915

CERA-CEM 910
CERA EPO 915REPAIR PLUS 905

TEXBAND 2910

EĞİTİM BETONU

D LASTIC 430
AQUAPOL 810
BITUMEN 302
BITUMEN 303

D LASTIC SUPER 430
AQUAPOL 810
BITUMEN 302
BITUMEN 303

KORUMA ŞAPI

ISI YALITIM LEVHASI

KEÇE

BITUMEN 303  - Syf/ 30

TEXBAND 2910 - Syf/ 163

D -LASTIC SUPER 430 - Syf/ 43

REPAIR PLUS 905 - Syf/ 75

AQUAPOL 810  - Syf/ 57BITUMEN 302  - Syf/ 29
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DETAYLAR

NEGATİF SU YALITIM (Bodrum - Asansör Kuyusu)

CRYSTA PLUS 2K 405 - Syf/39 REPAIR PLUS 905 - Syf/75 W STOP 441 - Syf/ 49

W STOP 440 - Syf/ 48

CRYSTA 404 - Syf/ 38

REPAIR PLUS 905
W STOP 440
WSTOP 441

CRYSTA 404 
CRYSTA PLUS 2K 405

CRYSTA 404 
CRYSTA PLUS 2K 405
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BITUMEN PLUS - 300 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

DETAYLAR

DİLETASYON UYGULAMASI

D BAND 25

BOND EPO PRO 857

AQUAPOL PR 800
PU SEAL PR 150

FİTİL

PU SEAL 600
PU SEAL PRO 2K

BETON

PU SEAL 600   - Syf/ 171 BOND EPO PRO  PRO 857  - Syf/ 79 AQUAPOL PR 800 - Syf/ 55D  BAND 25  - Syf/ 166

PU SEAL PR 150 2150  - Syf/ 174 PU SEAL PRO 2K  - Syf/ 172
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BITUMEN PLUS - 300 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

DETAYLAR

GİZLİ DERE - OLUK YALITIMI

REPAIR PLUS 905 - Syf/ 75

AQUAFLEX UV 202 - Syf/ 53 AQUAPOL PR 800 - Syf/ 55 AQUAPOL UV 811 - Syf/ 58

TEX BAND 2910 - Syf/ 163EPO PR 850 - Syf/ 106

REPAIR PLUS 905
TEX BAND 2910

AQUAFLEX 202 UV
AQUAPOL UV 811

AQUAFLEX 202 UV
AQUAPOL UV 811

AQUAFLEX UV 202 ASTAR
AQUAPOL 800

EPO PR 850
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BITUMEN PLUS - 300 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

DETAYLAR

GROUT UYGULAMASI 

D-GROUT SPEED 902  - Syf/ 78D-GROUT 901  - Syf/ 77

KOLON

D-GROUT 901
D-GROUT SPEED 902 

BETON
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DETAYLAR

TAMİRAT

REPAIR PLUS 905  - Syf/ 75

REPAIR PLUS 905 



24

DETAYLAR

POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMASI 

PACKER 70 - 120

CRACK POL WT 815

CRACK POL WT 815 - Syf/82 PACKER 70 - 120  - Syf/ 87



25

DETAYLAR

SU TIKACI UYGULAMASI

W - STOP 440
W STOP SPEED 441

W STOP SPEED 441  - Syf/ 49W - STOP 440  - Syf/ 48
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BİTÜM
ESASLI ÜRÜNLER
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TANIM: 
	§ Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift 
bileşenli, elastik, yüksek viskoziteli, kalın su 
yalıtım kaplaması. 
	§ TS EN 15814 W2A Sınıfına uygundur.
	§ DIN 18191 standardına uygundur.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması ve uygulaması kolaydır. 
	§ Solvent içermez, çevre dostudur. 
	§ Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. 
	§ Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir. 
	§ Uygulandığı yüzeye iyi yapışır. 
	§ Çatlak köprüleme özelliği vardır. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ 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 koruma amaçlı kullanılan ısı yalıtım 
levhalarının yapıştırılmasında kullanılabilir. 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması; 
	§ Toz bileşen, likit bileşene yavaşça eklenerek 
orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 
dev/dk. hızla, homojen bir karışım olana 
kadar karışım yapılmalıdır. 
	§ Karıştırılan malzeme 1-2 saat içerisinde 
tüketilmelidir.  

Uygulama;
	§ Uygulama yapılacak yüzey DAYMAN 
BITUMEN PR solventsiz bitüm astar ile 
astarlanmalı ve astar tam olarak kuruduktan 
sonra uygulamaya geçilmelidir. 
	§ Ürünün sıvı bileşeni,  1/5 oranında 
sulandırılarak astar yapılabilir. Malzeme 
uygun bir fırça ile dengeli bir şekilde 
dağıtılarak yatay yüzeylerde malzeme 
birikimine izin verilmeden uygulanmalıdır. 
	§ Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra 
asıl uygulamaya geçilmelidir.  
	§ Sarfiyat 0.25 kg/m² olmalıdır.

	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile en az 2 kat 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. 

DİKKAT EDİLECEK 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Kullanılan aletler kurumadan su ile 
temizlenmelidir.  
	§ Kurumuş malzeme için solvent ile temizlik 
yapılabilir.

TÜKETİM:
	§ Yalıtım sınıfına göre 3,00 - 5,00 Kg/m²

AMBALAJ:
Ambalaj  : 30,00 Kg set Kova 
Sıvı bileşen : 22,00 Kg 
Toz bileşen  : 8,00 Kg 

Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm 
Paletteki adet : 18 

RENK:
	§ Kahverengi, kuruyunca siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır.  
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 

	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz.  
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.626/07E  TS EN 15814 W2A

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

TANIM 
: Kauçuk ve Polimer Modifiye 

  Bitüm Emülsiyon 

Renk : Kahverengi (Kuruyunca Siyah) 

Kıvam : Fırça, mala, sprey 

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Kullanım Süresi : 1-2 Saat 

Kuruma Süresi : Min. 24 Saat 

Su ile Temas : 48 Saat 

BITUMEN PLUS - 300 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.626/07E  TS EN 15814 W1

TANIM:
	§ Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, çift 
bileşenli, elastik, yüksek viskoziteli, kalın su 
yalıtım kaplaması. 
	§ TS EN 15814 W1 Sınıfına uygundur.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması ve uygulaması kolaydır. 
	§ Solvent içermez, çevre dostudur. 
	§ Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. 
	§ Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir. 
	§ Uygulandığı yüzeye iyi yapışır. 
	§ Çatlak köprüleme özelliği vardır. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ 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 koruma amaçlı kullanılan ısı yalıtım 
levhalarının yapıştırılmasında kullanılabilir. 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;
	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 

Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Toz bileşen, likit bileşene yavaşça eklenerek 
orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 
dev/dk. hızla, homojen bir karışım olana 
kadar karışım yapılmalıdır. 
	§ Karıştırılan malzeme 1-2 saat içerisinde 
tüketilmelidir.  

Uygulama;
	§ Uygulama yapılacak yüzey DAYMAN 
BITUMEN PR solventsiz bitüm astar ile 
astarlanmalı ve astar tam olarak kuruduktan 
sonra uygulamaya geçilmelidir.
	§ Ürünün sıvı bileşeni,  1/5 oranında 
sulandırılarak astar yapılabilir. Malzeme 
uygun bir fırça ile dengeli bir şekilde 
dağıtılarak yatay yüzeylerde malzeme 
birikimine izin verilmeden uygulanmalıdır. 
	§ Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra 
asıl uygulamaya geçilmelidir. 
	§ Sarfiyat 0.25 kg/m² olmalıdır.

	§ Hazırlanan yüzeye 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. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ: 
	§ Kullanılan aletler kurumadan su ile 
temizlenmelidir. 

Kurumuş malzeme için solvent ile temizlik 
yapılabilir.

TÜKETİM:
	§ Yalıtım sınıfına göre 3,00 - 6,00 Kg/m²

AMBALAJ:
Ambalaj  : 30,00 Kg set Kova 
Sıvı bileşen : 22,00 Kg 
Toz bileşen  : 8,00 Kg 

Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm 
Paletteki adet : 18 

RENK:
	§ Kahverengi, kuruyunca siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.

 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

TANIM 
: Kauçuk ve Polimer Modifiye
  Bitüm Emülsiyon 

Renk : Kahverengi (Kuruyunca Siyah) 

Kıvam : Fırça, mala, sprey 

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Kullanım Süresi : 1-2 Saat 

Kuruma Süresi : Min. 24 Saat 

Su ile Temas : 48 Saat 

BITUMEN - 302 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

BİTÜMEN 302 
Bitüm çimento esaslı çift kompenantlı
su yalıtımı.  
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BITUM ESASLI ÜRÜNLER 

BITUMEN - 303 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, TEK BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, tek 
bileşenli, elastik, yüksek viskoziteli, kalın su 
yalıtım kaplaması. 

 
AVANTAJLARI:

	§ Hazırlaması ve uygulaması kolaydır. 
	§ Solvent içermez, çevre dostudur. 
	§ Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. 
	§ Düşey yüzeylerde kullanılabilir. 
	§ Uygulandığı yüzeye iyi yapışır. 
	§ Çatlak köprüleme özelliği vardır. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ 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 koruma amaçlı kullanılan ısı yalıtım 
levhalarının yapıştırılmasında kullanılabilir. 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı; 

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması 
gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS 
ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pah yapılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ BITUMEN 303 orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir 
ürün elde edilene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Uygulama yapılacak yüzey DAYMAN BITUMEN 
PR solventsiz bitüm astar ile astarlanmalı ve 
astar tam olarak kuruduktan sonra uygulamaya 
geçilmelidir. 
	§ Ürün 1/5 oranında sulandırılarak astar 
yapılabilir. Malzeme uygun bir fırça ile dengeli 
bir şekilde dağıtılarak yatay yüzeylerde 
malzeme birikimine izin verilmeden 
uygulanmalıdır. 
	§ Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra asıl 
uygulamaya geçilmelidir. 
	§ Sarfiyat 0.25 kg/m² olmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye 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. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Kullanılan aletler kurumadan su ile 
temizlenmelidir. 
	§ Kurumuş malzeme için solvent ile temizlik 
yapılabilir.

TÜKETİM:
	§ Yalıtım sınıfına göre 3,00 - 6,00 Kg/m²

AMBALAJ: 
Ambalaj  : 30,00 Kg set Kova 
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet  : 18 

RENK:
	§ Kahverengi, kuruyunca siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır.  
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 

	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

TANIM 
: Kauçuk ve Polimer Modifiye Bitüm 
Emülsiyon 

Renk : Kahverengi (Kuruyunca Siyah) 

Kıvam : Fırça, mala, sprey 

Vizikosite : 15000-17000 cp

Yoğunluk : 0,95 g/cm3

Katı madde oranı : % 65

Elastikiyet : % 500

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Kuruma Süresi : Min. 24 Saat

Su ile Temas : 48 Saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.626/07E
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BITUMEN KR - 310 / TEK BİLEŞENLİ BİTÜMLÜ SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, tek 
bileşenli, elastik, yüksek viskoziteli, kalın su 
yalıtım kaplaması. 

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması ve uygulaması kolaydır. 
	§ Solvent içermez, çevre dostudur. 
	§ Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. 
	§ Düşey yüzeylerde kullanılabilir. 
	§ Uygulandığı yüzeye iyi yapışır. 
	§ Çatlak köprüleme özelliği vardır. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ 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 koruma amaçlı kullanılan ısı yalıtım 
levhalarının yapıştırılmasında kullanılabilir. 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı; 

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması 
gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO PRO  ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS 
ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pah yapılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ BITUMEN 303 orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir 
ürün elde edilene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Uygulama yapılacak yüzey DAYMAN BITUMEN 
PR solventsiz bitüm astar ile astarlanmalı ve 
astar tam olarak kuruduktan sonra uygulamaya 
geçilmelidir. 
	§  Ürün 1/5 oranında sulandırılarak astar 
yapılabilir. Malzeme uygun bir fırça ile dengeli 
bir şekilde dağıtılarak yatay yüzeylerde 
malzeme birikimine izin verilmeden 
uygulanmalıdır. 
	§ Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra asıl 
uygulamaya geçilmelidir. 
	§ Sarfiyat 0.25 kg/m² olmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye 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. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Kullanılan aletler kurumadan su ile 
temizlenmelidir. 
	§ Kurumuş malzeme için solvent ile temizlik 
yapılabilir.

TÜKETİM:
	§ Yalıtım sınıfına göre 3,00 – 6,00 Kg/m²

AMBALAJ: 
	§ 17,00 Kg Kova

RENK:
	§ Kahverengi, kuruyunca siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 6 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

TANIM 
: Kauçuk ve Polimer Modifiye 
Bitüm Emülsiyon 

Renk : Kahverengi (Kuruyunca Siyah) 

Kıvam : Fırça, mala, sprey 

Vizikosite : 16000-18000 cp

Yoğunluk : 1,25 g/cm3

Katı madde oranı : % 70

Elastikiyet : % 400

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Kuruma Süresi : Min. 24 Saat 

Su ile Temas : 48 Saat 

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.626/07E
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BITUMEN - 5000 / UV DİRENÇLİ SÜPER ELASTİK TEK BİLEŞENLİ BİTÜMLÜ SU YALITIM ÜRÜNÜ

SUPER ELASTIC

TANIM:
	§ Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, UV 
dirençli,  çok yüksek elastikiyete sahip, yüksek 
viskoziteli, kalın su yalıtım kaplaması. 

AVANTAJLARI:
	§ Hazırldır ve uygulaması kolaydır. 
	§ Solvent içermez, çevre dostudur. 
	§ Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. 
	§ Düşey yüzeylerde kullanılabilir. 
	§ Uygulandığı yüzeye iyi yapışır. 
	§ Çatlak köprüleme özelliği vardır. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Temel ve perde duvarlarda, 
	§ Gizli dere ve oluklarda.
	§ Yüksek elastikiyet gereken alanlarda
	§ İstinat duvarlarında, 
	§ Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına 
maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının 
korunması ve yalıtımında, 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı; 

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması 
gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO PRO  ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS 
ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pah yapılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ BITUMEN 303 orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir 
ürün elde edilene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Uygulama yapılacak yüzey DAYMAN 
BITUMEN 5000  inceltilerek. Ürün 1/5 
oranında sulandırılarak hazırlanan astar ile 
astarlanmalı  ve astar tam olarak kuruduktan 
sonra uygulamaya geçilmelidir. Malzeme uygun 
bir fırça ile dengeli bir şekilde dağıtılarak yatay 
yüzeylerde malzeme birikimine izin verilmeden 
uygulanmalıdır. 
	§ Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra asıl 
uygulamaya geçilmelidir. 
	§ Sarfiyat 0.25 kg/m² olmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye 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 EDILMESİ GEREKEN 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Kullanılan aletler kurumadan su ile 
temizlenmelidir. 
	§ Kurumuş malzeme için solvent ile temizlik 
yapılabilir.

TÜKETİM:
	§ Yalıtım sınıfına göre    1,50 – 2,50 Kg/m²

AMBALAJ: 

	§ Ambalaj :30,00 Kg Kova
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 18

	§ Ambalaj :15,00 Kg Kova
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 36

	§ Ambalaj : 5,00 Kg Kova
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 72

RENK:
	§ Kahverengi, kuruyunca siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 6 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

TANIM : Kauçuk ve Polimer Modifiye Bitüm 
Emülsiyon 

Renk : Kahverengi (Kuruyunca Siyah) 

Elastikiyet : % 1500

Kıvam : Fırça, mala, sprey

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Kuruma Süresi : Min. 24 Saat

Su ile Temas : 48 Saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.626/07E
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BITUSOL  - 5400 /  SOLVENTLİ BİTÜM ESASLI SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Tek bileşenli, solvenli, toprak  altında kalan 
(Boru, Metal Ayak vb.) metal yüzeyler için özel 
geliştirilmiş, bitüm esaslı su yalıtımı ve korozyon 
koruma ürünü

 
AVANTAJLARI:

	§ Her türlü yüzeye çok iyi yapışır, metal, beton vb.
	§ Rulo fırça veya püskürtülerek rahatlıkla 
uygulanır.
	§ Toprak altı dayanımı çok yüksektir.
	§ Korozyona karşı yüksek koruma sağlar
	§ Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. 
	§ Çatlak köprüleme özelliği vardır. 
	§ Soğuk uygulanır ısıtma gerektirmez.
	§ Sülfat dayanımı yüksektir

KULLANIM ALANLARI:
	§ İsale ve boru hatlarının korozyana ve suyun 
etkilerine karşı korunmasında.
	§ Metal tüzeylerin korozyona karşı korunmasında
	§ Temel ve perde duvarlarda, 
	§ İstinat duvarlarında, 
	§ Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına 
maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının 
korunması ve yalıtımında, 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı; 

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması 
gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO PRO  ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS 
ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pah yapılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ BITUSOL 5400 orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir 
ürün elde edilene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Uygulama yapılacak yüzeye  DAYMAN 
BITUSOL 5400  uygun bir rulo fırça ve 
püskürtme ekipmanı ile dengeli bir şekilde 
dağıtılarak yatay yüzeylerde malzeme birikimine 
izin verilmeden uygulanmalıdır. 
	§ İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra ikinci kat 
uygulaması için tam kurumanın gerçekleşmiş 
olması gerekmektedir. 
	§ Ürün 2 saat gibi kısa bir sürede kuruma 
gösterse de çok katlı uygulamalarda 24 saat 
beklenilmesi tavsiye edilir.
	§ Kalın katman istenirse uygun olan cam tülü, 
keçe vb. taşıyıcılar ile desteklenmelidir.

	§ Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama 
korumaya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır. 

DIKKAT EDILMESİ GEREKEN 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Kullanılan aletler solvent ile ile temizlenmelidir. 
	§ Kurumuş malzeme için mekanik olarak  
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her katta   500 gr/m²

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj :18,00 Kg teneke
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 110 cm
	§ Paletteki adet : 36

	§ Ambalaj :200,00 Kg varil
	§ Palet ölçüsü  : 100x100
	§ Paletteki adet : 4

RENK:
	§ Siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 

	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

 SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2021

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

TANIM : Solventli Bitüm Kauçuk 

Renk : Siyah

Elastikiyet : % 1500

Yoğunluk : 0,98 kg/lt 

Kıvam : Fırça, mala, sprey 

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C

Toz Kuruma Süresi : 2 Saat

Tam Kuruma Süresi :  24 Saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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BITUSOL PLUS - 5500  / KAUÇUK TAKVİYELİ,  SOLVENTLİ BİTÜM ESASLI SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Tek bileşenli, kauçuk takviyeli, solvenli, bitüm 
esaslı su yalıtımı ve korozyon koruma ürünü

 
AVANTAJLARI:

	§ Her türlü yüzeye çok iyi yapışır, metal, beton vb.
	§ Rulo fırça veya püskürtülerek rahatlıkla 
uygulanır.
	§ Toprak altı dayanımı çok yüksektir.
	§ Korozyona karşı yüksek koruma sağlar
	§ Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. 
	§ Çatlak köprüleme özelliği vardır. 
	§ Soğuk uygulanır ısıtma gerektirmez.
	§ Sülfat dayanımı yüksektir

KULLANIM ALANLARI:
	§ Temel ve perde duvarlarda, 
	§ İstinat duvarlarında, 
	§ Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına 
maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının 
korunması ve yalıtımında, 
	§ İsale ve boru hatlarının korozyana ve suyun 
etkilerine karşı korunmasında.
	§ Metal tüzeylerin korozyona karşı korunmasında

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı; 

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması 
gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO PRO  ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS 
ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pah yapılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ BITUSOL PLUS – 5500 orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir 
ürün elde edilene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Uygulama yapılacak yüzeye  DAYMAN 
BITUSOL PLUS – 5500  uygun bir rulo fırça 
ve püskürtme ekipmanı ile dengeli bir şekilde 
dağıtılarak yatay yüzeylerde malzeme birikimine 
izin verilmeden uygulanmalıdır. 
	§ İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra ikinci kat 
uygulaması için tam kurumanın gerçekleşmiş 
olması gerekmektedir. 
	§ Ürün 2 saat gibi kısa bir sürede kuruma 
gösterse de çok katlı uygulamalarda 24 saat 
beklenilmesi tavsiye edilir.
	§ Kalın katman istenirse uygun olan cam tülü, 
keçe vb. taşıyıcılar ile desteklenmelidir.
	§ Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama 
korumaya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır. 

DIKKAT EDILMESİ GEREKEN 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Kullanılan aletler solvent ile ile temizlenmelidir. 
	§ Kurumuş malzeme için mekanik olarak  
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her katta   500 gr/m²

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj :18,00 Kg teneke
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 110 cm
	§ Paletteki adet : 36

	§ Ambalaj : 200,00 Kg varil
	§ Palet ölçüsü  : 100x100
	§ Paletteki adet : 4

RENK:
	§ Siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2021

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

TANIM : Solventli Bitüm Kauçuk 

Renk : Siyah

Elastikiyet : % 1500

Yoğunluk : 0,98 kg/lt 

Kıvam : Fırça, mala, sprey 

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Toz Kuruma Süresi : 2 Saat

Tam Kuruma Süresi :  24 Saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ UV dirençli  Tek bileşenli, kauçuk takviyeli, 
solvenli, bitüm esaslı su yalıtımı ve korozyon 
koruma ürünü

AVANTAJLARI:
	§ UV Dayanımlıdır
	§ Her türlü yüzeye çok iyi yapışır, metal, beton vb.
	§ Rulo fırça veya püskürtülerek rahatlıkla 
uygulanır.
	§ Toprak altı dayanımı çok yüksektir.
	§ Korozyona karşı yüksek koruma sağlar
	§ Eksiz, bütün bir kaplama sağlar. 
	§ Çatlak köprüleme özelliği vardır. 
	§ Soğuk uygulanır ısıtma gerektirmez.
	§ Sülfat dayanımı yüksektir

KULLANIM ALANLARI:
	§ Oluk ve teras yalıtımında
	§ Temel ve perde duvarlarda, 
	§ İstinat duvarlarında, 
	§ Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına 
maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının 
korunması ve yalıtımında, 
	§ İsale ve boru hatlarının korozyana ve suyun 
etkilerine karşı korunmasında.
	§ Metal yüzeylerin korozyona karşı korunmasında

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı; 

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması 
gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS 
ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pah yapılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ BITUSOL PLUS – 5500 orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir 
ürün elde edilene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Uygulama yapılacak yüzeye  DAYMAN 
BITUSOL PLUS – 5600  uygun bir rulo fırça 
ve püskürtme ekipmanı ile dengeli bir şekilde 
dağıtılarak yatay yüzeylerde malzeme birikimine 
izin verilmeden uygulanmalıdır. 
	§ İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra ikinci kat 
uygulaması için tam kurumanın gerçekleşmiş 
olması gerekmektedir. 
	§ Ürün 2 saat gibi kısa bir sürede kuruma 
gösterse de çok katlı uygulamalarda 24 saat 
beklenilmesi tavsiye edilir.

	§ Kalın katman istenirse uygun olan cam tülü, 
keçe vb. taşıyıcılar ile desteklenmelidir.
	§ Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama 
korumaya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır. 

DIKKAT EDILMESİ GEREKEN 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Kullanılan aletler solvent ile ile temizlenmelidir. 
	§ Kurumuş malzeme için mekanik olarak  
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her katta   500 gr/m²

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj :18,00 Kg teneke
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 110 cm
	§ Paletteki adet : 36

	§ Ambalaj : 200,00 Kg varil
	§ Palet ölçüsü  : 100x100
	§ Paletteki adet : 4

RENK :
	§ Siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır.

 

	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2021

BITUSOL PLUS UV - 5600 / UV DİRENÇLİ KAUÇUK TAKVİYELİ,  SOLVENTLİ BİTÜM ESASLI SU YALITIM ÜRÜNÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

TANIM : Solventli Bitüm Kauçuk 

Renk : Siyah

Elastikiyet : % 1500

Yoğunluk : 0,98 kg/lt 

Kıvam : Fırça, mala, sprey 

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Toz Kuruma Süresi : 2 Saat

Tam Kuruma Süresi :  24 Saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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CRYSTA - 404 / ÇIMENTO ESASLI TEK BILEŞENLI KRISTALIZE SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Çimento esaslı, özel kimyasallar içeren, tek 
bileşenli kristalize su yalıtım harcıdır. 
	§ İçme suyu deposu yalıtımında kullanıma uygundur.
	§ Hidrostatik basınca dayanıklıdır.
	§ Serbest kalsiyum tanecikleri ile girdiği tepkime 
sonucu kristal oluşturarak betondaki kapiler 
boşlukları doldurur.  
	§ Negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilir. 

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Çalışma süresi uzatılmıştır.
	§ Oluşturduğu kristaller ile kalıcı bir su yalıtımı sağlar.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir.
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.
	§ Negatif ve pozitif yönden yalıtım sağlar.
	§ İçme suyu kullanımına uygundur.
	§ 0,4 mm genişliğindeki çatlakları kristaller 
oluşturarak doldurur. 
	§ Sürekli aktif bir yapısı vardır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Asansör kuyularının su yalıtımında,
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında, 
	§ Su depolarında,
	§ Betonarme borularda,
	§ Betonu su, tuz ve karbonatlaşmaya karşı 
korumada,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç ile en 
az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa 
aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar DAYMAN 
W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına pah yapılmalıdır.
	§ Uygulamadan 24 saat önce zemin suya 
doyurulmalı, uygulamadan hemen önce ise tekrar 
nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 7,0 - 7,50 lt su boş ve temiz bir kovaya boşaltılır.

	§ Kovadaki su içerisine, 25 kg toz yavaşça 
boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 400 devir/
dk. düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Sertleşmeye başlayan ürüne, kesinlikle su ilavesi 
yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır.
	§ 20 dk da tüketilecek miktarda ürün hazırlanmalıdır.

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ İkinci kat uygulamasına geçilmesi için malzemenin 
yeterli sertliğe ulaşması gerekmektedir. Yeterli 
sertliğe ulaşan malzemenin suyunu kaybetmemiş 
olması ve kristalleşme reaksiyonlarının başlamamış 
olması gerekmektedir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde üzerine mutlaka şap, 
seramik gibi koruyucu katman yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 20 dk. içerisinde kullanılması 
gerekmektedir.
	§ Uygulamadan sonra ürünün kurumasına 
izin vermeden 5 gün buyunca sadece  su ile 
kürlenmellidir. Kürleme için herhangi bir kimyasal 
kullanılmamalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 
°C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda 
uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir.
	§ 23°C de 8.Gün su testi yapılabilir. Bu süre sıcaklık 
ve nem oranına göre değişkenlik gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN Seramik 
yapıştırıcıları kullanmak sistemde bütünlük 
sağlayacağından, uygulamada bu ürünlerin 
kullanılması tavsiye edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CRISTA  -  404 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN CRISTA -  404 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Su basıncına göre 2,00 - 4,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft torba   : 20,00 kg 
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet  : 60

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden 
dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, 
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora 
başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri 
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda 
bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek 
amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği 
için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul 
etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan 
dolayı oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu tutulamaz.  
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları 
geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu : 1950 kg/m3  

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Basınç dayanımı  : 8 bar  + - 

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C

Üzerine kaplama 
yapılması : 2 gün

Sürekli su ile 
teması : 7 gün sonra

Su ile Temas : 48 Saat 

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.477/3
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CRYSTA PLUS 2K - 405 / ÇİMENTO ESASLI İKİ BİLEŞENLİ KRİSTALİZE SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, 
özel kimyasallar içeren, iki bileşenli kristalize su 
yalıtım harcıdır.
	§ İçme suyu deposu yalıtımında kullanıma 
uygundur.
	§ Hidrostatik basınca dayanıklıdır.
	§ Serbest kalsiyum tanecikleri ile girdiği tepkime 
sonucu kristal oluşturarak betondaki kapiler 
boşlukları doldurur. 
	§ Negatif ve pozitif su basıncına karşı 
uygulanabilir. 

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Çalışma süresi uzatılmıştır.
	§ Oluşturduğu kristaller ile kalıcı bir su yalıtımı 
sağlar.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir 
su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir.
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.
	§ Negatif ve pozitif yönden yalıtım sağlar.
	§ İçme suyu kullanımına uygundur.
	§ 0,4 mm genişliğindeki çatlakları kristaller 
oluşturarak doldurur. 
	§ Sürekli aktif bir yapısı vardır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Asansör kuyularının su yalıtımında,
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında,
	§ Su depolarında,
	§ Betonarme borularda,
	§ Betonu su, tuz ve karbonatlaşmaya karşı 
korumada,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç ile 
en az 24 saat önceden düzeltilmelidir.
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, 
varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar 
DAYMAN W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına pah yapılmalıdır.
	§ Uygulamadan 24 saat önce zemin suya 
doyurulmalı, uygulamadan hemen önce ise 
tekrar nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 2 kg sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılıp üzerine 5-6 lt su ilave edilmelidir.
	§ Hazırlanan sıvı bileşene, 25 kg toz bileşen 
yavaşça boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 

400 devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır.
	§ Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır.

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile 
uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
en az 4 saat en fazla 24 saat beklenmelidir.  24 
saatten fazla beklenmemelidir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde üzerine mutlaka şap, 
seramik gibi koruyucu katman yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 45 dk içerisinde kullanılması 
gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ UV dayanımı olmadığından açık hava 
uygulamalarında üzeri kaplama ürünü ile 
kaplanmalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale 
gelir.
	§ 23°C de 8. Gün su testi yapılabilir. Bu süre 
sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik 
gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN Seramik 
yapıştırıcıları kullanmak sistemde bütünlük 
sağlayacağından, uygulamada bu ürünlerin 
kullanılması tavsiye edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CRYSTA PLUS 2K – 405 yaş iken su 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN CRYSTA PLUS 2K – 405 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Su basıncına göre 2,00 – 4,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Ambalaj  : 22 ,00 kg set 
Sıvı bileşen : 2,00 kg  
Toz bileşen  : 20,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet  : 60

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır.

	§ DAYMAN CRYSTA PLUS 2K – 405 Sıvı 
Bileşeni 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda donma 
ihtimaline karşı +5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
depolanmalıdır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu : 1950 kg/m3  

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Basınç dayanımı : 10 bar ( Pozitif ve negatif 
yönden)

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C arasında

Üzerine kaplama 
yapılması : 2 gün

Sürekli su ile teması : 7 gün sonra

Su ile Temas : 48 Saat 

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.477/3
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D-LASTIC - 424 / ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ ESNEK SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, 
özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım 
harcıdır. 
	§ Esnektir. 
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 
	§ Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Çalışma süresi uzatılmıştır.
	§ Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir 
su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Su buharı geçirimlidir.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir.
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral 
yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi 
ıslak hacimlerde seramik altına, 
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif 
taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında,
	§ İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. 
	§ Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama 
yapılmamalıdır

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç 
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, 
varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar 
DAYMAN W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına DAYMAN 
REPAIR PLUS ile pah yapılmalı veya 
D-BAND 120 AR -  D-BAND ST pah bandı ile 
dönülmelidir.
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 5 kg sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılıp,  20 kg toz bileşen yavaşça 
boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 400 
devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır.
	§ Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.

	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile 
uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
en az 6 saat beklenmelidir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda 
üzerine mutlaka şap, seramik gibi koruyucu 
katman yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 30 dk. içerisinde kullanılması 
gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ UV dayanımı olmadığından açık hava 
uygulamalarında üzeri kaplama ürünü ile 
kaplanmalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale 
gelir.
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN 
Seramik yapıştırıcıları kullanmak sistemde 
bütünlük sağlayacağından, bu ürünlerin 
kullanılması tavsiye edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LASTIC – 424 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LASTIC – 424 Kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 2,00 – 4,00 kg/m2.

AMBALAJ: 
Ambalaj  : 25,00 kg/ set 
Sıvı bileşen : 5,00   kg  
Toz bileşen  : 20,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet  : 60

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN D-LASTIC – 424 Sıvı Bileşeni 0 
°C’nin altındaki sıcaklıklarda donma ihtimaline 
karşı +5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
depolanmalıdır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 

korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.     Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.477/2

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu : 1890 kg/m3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Kılcal Kapiler Su Emme : ≤ 0,1 gr. W1 TS EN 
1015-18

Basınç dayanımı : 2,5 bar Pozitif

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C arasında

Sürekli su ile teması : 7 gün sonra

Su ile Temas : 48 Saat 
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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D-LASTIC PLUS - 425 /  ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ TAM ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, 
özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım 
harcıdır. 
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine 
sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 
	§ Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Çalışma süresi uzatılmıştır.
	§ Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir 
su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Su buharı geçirimlidir.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir.
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral 
yüzeylerin su yalıtımında, 
	§ Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi 
ıslak hacimlerde seramik altına,
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif 
taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında, 
	§ İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. 
	§ Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı 
ve DAYMAN LATEX C karışımından oluşan 
harç, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO PRO  ile tamir edilmelidir. 
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, 
varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar 
DAYMAN W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına DAYMAN 
REPAIR PLUS ile pah yapılmalı veya 
D-BAND 120 AR -  D-BAND ST pah bandı ile 
dönülmelidir.
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp,  
toz bileşen yavaşça boşaltılarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.

	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile 
uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
beklenmelidir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda 
üzerine mutlaka şap, seramik gibi koruyucu 
katman yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde 
kullanılması gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ UV dayanımı olmadığından açık hava 
uygulamalarında üzeri kaplama ürünü ile 
kaplanmalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale 
gelir.
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN Seramik 
yapıştırıcıları kullanmak sistemde bütünlük 
sağlayacağından, bu ürünlerin kullanılması 
tavsiye edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LASTIC PLUS – 425 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LASTIC PLUS – 425 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 2,00 - 4,00 kg/m2

AMBALAJ: 
Ambalaj : 30 kg/set
Sıvı bileşen                           : 10,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

Toz bileşen : 20,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

RENK:
	§ Gri 

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN D-LASTIC PLUS - 425 Sıvı Bileşeni 0 
°C’nin altındaki sıcaklıklarda donma ihtimaline 
karşı +5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 

depolanmalıdır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.     Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.477/2

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu : 1730  kg/m3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Kılcal Kapiler Su Emme : ≤ 0,1 kg/(m2.min.05 ) 

Basınç dayanımı : 7 bar Pozitif

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C 

Üzerine kaplama yapılması : 2 gün

Su ile Temas : 48 Saat 
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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D-LASTIC PLUS UV -  425 /  UV DAYANIMLI ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ TAM ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM: 
	§ UV dayanımlı, çimento esaslı, polimer emülsiyon 
takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su 
yalıtım harcıdır. 
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine 
sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 
	§ Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

AVANTAJLARI:
	§ UV dayanımlıdır. 
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Çalışma süresi uzatılmıştır.
	§ Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Su buharı geçirimlidir.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Gizli dere, oluk ve güneş altında kalan alanların su 
yalıtımında,
	§ Teras yalıtımların üzeri kapatılmadan hafif trafikte,
	§ Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral 
yüzeylerin su yalıtımında, 
	§ Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi 
ıslak hacimlerde seramik altına, 
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif 
taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında, 
	§ İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. Negatif taraftan su gözlenen 
yerlerde uygulama yapılmamalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç, 
DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN BOND 
EPO PRO  ile tamir edilmelidir. 
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa 
aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar DAYMAN 
W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına DAYMAN REPAIR 
PLUS ile pah yapılmalı veya D-BAND 120 AR -  
D-BAND ST pah bandı ile dönülmelidir.
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp,  toz 
bileşen yavaşça boşaltılarak topak kalmayıncaya 
kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer 
yardımıyla karıştırılır.
	§ Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
beklenmelidir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda üzerine 
mutlaka şap, seramik gibi koruyucu katman 
yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde kullanılması 
gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 
°C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda 
uygulama yapılmamalıdır.
	§ UV dayanımı olmadığından açık hava 
uygulamalarında üzeri kaplama ürünü ile 
kaplanmalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir.
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik 
gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN Seramik 
yapıştırıcıları kullanmak sistemde bütünlük 
sağlayacağından, bu ürünlerin kullanılması tavsiye 
edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LASTIC PLUS UV– 425 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LASTIC PLUS UV– 425 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 2,00 - 4,00 kg/m2

AMBALAJ: 
Ambalaj : 30 kg/set
Sıvı bileşen : 10,00 
kg  
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

Toz bileşen : 20,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN D-LASTIC PLUS - 425 UV Sıvı Bileşeni 0 
°C’nin altındaki sıcaklıklarda donma ihtimaline karşı 
+5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanmalıdır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden 
dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, 
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora 
başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri 
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda 
bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek 
amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği 
için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul 
etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan 
dolayı oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları 
geçersiz kılar.     Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.477/2

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu : 1730  kg/m3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Kılcal Kapiler Su Emme : ≤ 0,1 kg/(m2.min.05 ) 

Basınç dayanımı : 7 bar Pozitif

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C 

Üzerine kaplama yapılması : 2 gün

Su ile Temas : 48 Saat 
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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D-LASTIC SUPER - 430 / ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, 
özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım 
ürünüdür.
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine 
sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 
	§ Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Elastikiyeti extra arttırılmıştır.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Çalışma süresi uzatılmıştır.
	§ Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir 
su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Su buharı geçirimlidir.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir.
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral 
yüzeylerin su yalıtımında, 
	§ Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi 
ıslak hacimlerde seramik altına,
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif 
taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında, 
	§ İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. 
	§ Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç ile 
en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, 
varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar 
DAYMAN W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına DAYMAN 
REPAIR PLUS ile pah yapılmalı veya D-BAND 
120 AR -  D-BAND ST pah bandı ile dönülmelidir.
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp,  
toz bileşen yavaşça boşaltılarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dk. düşük devirli 
mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 

karıştırılır.

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile 
uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
beklenmelidir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda 
üzerine mutlaka şap, seramik gibi koruyucu 
katman yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 30 dk. içerisinde kullanılması 
gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ UV dayanımı olmadığından açık hava 
uygulamalarında üzeri kaplama ürünü ile 
kaplanmalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale 
gelir.
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN Seramik 
yapıştırıcıları kullanmak sistemde bütünlük 
sağlayacağından, bu ürünlerin kullanılması 
tavsiye edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LASTIC SUPER – 430 yaş iken su 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LASTIC SUPER – 430 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 2,00 - 4,00 kg/m2.

AMBALAJ: 
Ambalaj : 30 kg/set
Sıvı bileşen :10,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

Toz bileşen : 20,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN D-LASTIC SUPER – 430 Sıvı 
Bileşeni 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda donma 
ihtimaline karşı +5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 

depolanmalıdır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.477/2

Süper ELASTİK

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım yoğunluğu :1850 kg/m3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Kılcal Kapiler Su Emme : ≤ 0,1 kg/(m2.min.05 ) 

Basınç dayanımı : 7 bar Pozitif 1 Bar Negatif

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C 

Üzerine kaplama yapılması : 1 gün

Su testi : 7 gün

Nihai dayanım : 14 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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D-LASTIC SUPER X - 427 / ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ SÜPER ELASTİK HIZLI SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, 
özel kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım 
harcıdır. 
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine 
sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 
	§ Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Sıra dışı elastikiyete sahiptir.
	§ Hızlı uygulanabilir.
	§ Katlar arası bekleme zamanı düşüktür.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Rulo, fırça, mala ve püskürtme ekipmanı ile 
uygulanabilir.
	§ Çalışma süresi uzatılmıştır.
	§ Çok yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir 
su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Su buharı geçirimlidir.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir.
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral 
yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi 
ıslak hacimlerde seramik altına, 
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif 
taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında, 
	§ İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. 
	§ Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı 
ve DAYMAN LATEX C karışımından oluşan 
harç, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO PRO  ile tamir edilmelidir. 
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, 
varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar 
DAYMAN W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına DAYMAN 
REPAIR PLUS ile pah yapılmalı veya D-BAND 
120 AR -  D-BAND ST pah bandı ile dönülmelidir.
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp,  
toz bileşen yavaşça boşaltarak topak 

kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır.  

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile 
uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
beklenmelidir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda 
üzerine mutlaka şap, seramik gibi koruyucu 
katman yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 45 dk. içerisinde kullanılması 
gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ UV dayanımı olmadığından açık hava 
uygulamalarında üzeri kaplama ürünü ile 
kaplanmalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale 
gelir.
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN Seramik 
yapıştırıcıları kullanmak sistemde bütünlük 
sağlayacağından, bu ürünlerin kullanılması 
tavsiye edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LASTIC SUPER X – 427 yaş iken 
su ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LASTIC SUPER X  – 427 
kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 2,00 - 3,00 kg/m2.

AMBALAJ: 
Ambalaj                : 5,00+5,00= 10,00 kg /set/kova
Palet ölçüsü        : 100 x 100 cm
Paletteki adet    : 36

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN D-LASTIC SUPER X – 427 Sıvı 
Bileşeni 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda donma 
ihtimaline karşı +5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
depolanmalıdır

	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.477/2

ÇOK HIZLI
ULTRA ELASTİK

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :1750 kg/m3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Kılcal Kapiler Su Emme : ≤ 0,1 kg/(m2.min.05 ) 

Basınç dayanımı : 7 bar Pozitif

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C 

İkinci kat uygulaması : 1,5 saat

Üzerine kaplama yapılması : 4 saat

Su testi yapılması : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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ÇOK HIZLI
ULTRA ELASTİK

D-LASTIC SUPER X UV 428 / UV DAYANIMLI ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ  ÇOK HIZLI 
                SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ UV dayanımlı, Çimento esaslı, polimer 
emülsiyon takviyeli, özel kimyasallar içeren, iki 
bileşenli su yalıtım harcıdır. 
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine 
sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 
	§ Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

AVANTAJLARI:
	§ UV Dayanımlı ve hızlıdır
	§ Sıra dışı elastikiyete sahiptir.
	§ Katlar arası bekleme zamanı düşüktür.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Rulo, fırça, mala ve püskürtme ekipmanı ile 
uygulanabilir.
	§ Çok yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir 
su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Su buharı geçirimlidir.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir.
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral 
yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi 
ıslak hacimlerde seramik altına, 
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif 
taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında, 
	§ İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. 
	§ Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç, 
DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN BOND 
EPO ile tamir edilmelidir. 
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, 
varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar 
DAYMAN W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına DAYMAN 
REPAIR PLUS ile pah yapılmalı veya 
D-BAND 120 AR -  D-BAND ST pah bandı ile 
dönülmelidir.
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp,  
toz bileşen yavaşça boşaltarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 

devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile 
uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
beklenmelidir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda 
üzerine mutlaka şap, seramik gibi koruyucu 
katman yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 45 dk. içerisinde kullanılması 
gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ UV dayanımı olmadığından açık hava 
uygulamalarında üzeri kaplama ürünü ile 
kaplanmalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale 
gelir.
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN Seramik 
yapıştırıcıları kullanmak sistemde bütünlük 
sağlayacağından, bu ürünlerin kullanılması 
tavsiye edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LASTIC SUPER X UV   – 428 yaş 
iken su ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LASTIC SUPER X UV  – 428 
kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 2,00 – 3,00 kg/m2.

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj              :5,00+5,00= 10,00 kg /set/kova
	§ Palet ölçüsü        : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet      : 36

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN D-LASTIC SUPER X UV – 427 
Sıvı Bileşeni 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda 
donma ihtimaline karşı +5°C’nin üzerindeki 
sıcaklıklarda depolanmalıdır
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 

korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2021

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :1750 kg/m3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Kılcal Kapiler Su Emme : ≤ 0,1 kg/(m2.min.05 ) 

Basınç dayanımı : 7 bar Pozitif

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C 

İkinci kat uygulaması : 1,5 saat

Üzerine kaplama yapılması : 4 saat

Su testi yapılması : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.477/1
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D-LASTIC SUPER UV - 426 / UV DAYANIMLI ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM: 
	§ Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel 
kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım harcıdır. 
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine 
sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 
	§ Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

AVANTAJLARI:
	§ UV dayanımlıdır. 
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Çalışma süresi uzatılmıştır.
	§ Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Su buharı geçirimlidir.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Gizli dere, oluk ve güneş altında kalan alanların su 
yalıtımında,
	§ Teras yalıtımların üzeri kapatılmadan hafif trafikte,
	§ Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral 
yüzeylerin su yalıtımında, 
	§ Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi 
ıslak hacimlerde seramik altına, 
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif 
taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında, 
	§ İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. Negatif taraftan su gözlenen 
yerlerde uygulama yapılmamalıdır. 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç, 
DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN BOND 
EPO PRO  ile tamir edilmelidir. 
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa 
aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar DAYMAN 
W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına DAYMAN REPAIR 
PLUS ile pah yapılmalı veya D-BAND 120 AR -  
D-BAND ST  pah bandı ile dönülmelidir.
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp,  toz 
bileşen yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 
kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer 

yardımıyla karıştırılır.
	§ Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır.  

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
beklenmelidir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda üzerine 
mutlaka şap, seramik gibi koruyucu katman 
yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde kullanılması 
gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 
°C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda 
uygulama yapılmamalıdır.
	§ UV dayanımı olmadığından açık hava 
uygulamalarında üzeri kaplama ürünü ile 
kaplanmalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir.
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik 
gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN Seramik 
yapıştırıcıları kullanmak sistemde bütünlük 
sağlayacağından, bu ürünlerin kullanılması tavsiye 
edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LASTIK SÜPER UV  – 426 yaş iken su 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LASTIK SÜPER UV  – 426 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 3,00 – 3,50 kg/m2.

AMBALAJ: 
Ambalaj : 30 kg/set
Sıvı bileşen : 10,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

Toz bileşen : 20,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN D-LASTIK SÜPER UV – 426 Sıvı 

Bileşeni 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda donma 
ihtimaline karşı +5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
depolanmalıdır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden 
dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, 
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora 
başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri 
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda 
bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek 
amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği 
için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul 
etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan 
dolayı oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları 
geçersiz kılar  

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :1850 kg/m3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Kılcal Kapiler Su Emme : ≤ 0,1 kg/(m2.min.05 ) 

Basınç dayanımı : 7 bar Pozitif

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C 

Üzerine kaplama yapılması : 2 gün

Su testi : 7 gün

Nihai dayanım : 14 Gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.477/1 TS EN 1504 - 2
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D-LASTIC UV - 431 / UV DİRENÇLİ ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI İKİ BİLEŞENLİ ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ 

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer emülsiyon takviyeli, özel 
kimyasallar içeren, iki bileşenli su yalıtım harcıdır. 
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme özelliğine 
sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 
	§ Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

AVANTAJLARI:
	§ UV direnci vardır. 
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Çalışma süresi uzatılmıştır.
	§ Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine 
dayanıklıdır.
	§ Su buharı geçirimlidir.
	§ Nemli yüzeye uygulanabilir
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Gizli dere, oluk ve güneş altında kalan alanların su 
yalıtımında,
	§ Teras yalıtımların üzeri kapatılmadan hafif trafikte,
	§ Beton, sıva, brüt beton ve şap gibi mineral 
yüzeylerin su yalıtımında, 
	§ Balkon ve teraslarda, banyo, tuvalet, mutfak gibi 
ıslak hacimlerde seramik altına, 
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, pozitif 
taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında, 
	§ İstinat duvarları ve perdelerin su yalıtımında,
	§ Toprak üstünde ve altında kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır. 
	§ Negatif taraftan su gözlenen yerlerde uygulama 
yapılmamalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç, 
DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN BOND 
EPO PRO  ile tamir edilmelidir. 
	§ Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, varsa 
aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar DAYMAN 
W-STOP SPEED ile doldurulmalıdır.
	§ Köşeler ve birleşim noktalarına DAYMAN REPAIR 
PLUS ile pah yapılmalı veya D-BAND 120 AR -  
D-BAND ST  pah bandı ile dönülmelidir.
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması; 
	§ Sıvı bileşen boş ve temiz bir kovaya boşaltılıp,  toz 
bileşen yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 

kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer 
yardımıyla karıştırılır.
	§ Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama; 
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka ıslatılıp nemli hale 
gelene kadar beklenmelidir.
	§ Fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır. 
	§ Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. 
	§ Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulü yapılmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
beklenmelidir.
	§ Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda üzerine 
mutlaka şap, seramik gibi koruyucu katman 
yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde kullanılması 
gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 
°C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda 
uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ 23°C de ürün 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir.
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik 
gösterebilir.
	§ Seramik kaplama yapılırken DAYMAN Seramik 
yapıştırıcıları kullanmak sistemde bütünlük 
sağlayacağından, bu ürünlerin kullanılması tavsiye 
edilmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LASTIC  UV  – 431 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LASTIC  UV  – 431 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 2 mm kalınlık için 3,00 – 3,50 kg/m2.

AMBALAJ: 
Ambalaj : 33 kg/set
Sıvı bileşen : 8,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

Toz bileşen : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. 
	§ DAYMAN D-LASTIC UV – 431 Sıvı Bileşeni 0 

°C’nin altındaki sıcaklıklarda donma ihtimaline karşı 
+5°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda depolanmalıdır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden 
dolayı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, 
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora 
başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri 
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda 
bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek 
amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği 
için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul 
etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan 
dolayı oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları 
geçersiz kılar    

          Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yapışma Dayanımı : ≥1,50 N/mm2 

Eğilme Dayanımı : ≥3,00 N/mm2 

Olgunlaştırma Süresi : 3 - 5 dakika 

Mekanik Dayanımını Kazanması 
2 gün 

: 3 Dakika

Su Geçirimsizliği Sağlaması 7 gün 

Son Dayanımını Alması 14 gün 

Üzerine kaplama yapılması : 4 saat

Su testi yapılması : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.477/1 TS EN 1504 - 2
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W-STOP - 440 / ÇİMENTO ESASLI SÜRATLİ PRİZ ALAN SU TIKAÇ HARCI

TANIM:
	§ Çimento esaslı, süratli priz alan, mineral 
dolgulu, su geçirimsiz özel kimyasal katkı 
içeren tek bileşenli su tıkaç harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Su ile temas eder etmez reaksiyona girerek 
60- 180 saniye içerisinde sertleşerek su 
akışını keser.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Basınçlı olarak gelen suların 
durdurulmasında,
	§ Su altında yapılacak durdurma 
uygulamalarında,
	§ Aktif su kaçaklarının durdurulmasında,
	§ Beton yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Asansör kuyularının su yalıtımında,
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında, 
	§ Su depolarında,
	§ Betonarme borularda kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Uygulama:
	§ DAYMAN W-STOP SPEED Avuç içinde 
uygulanabilecek kadar alınır, su gelen 
boşluğa doğru bastırılır.
	§ Suyun tamamen durduğundan emin olana 
kadar bası uygulanır. 
	§ Suyun sıcaklığının reaksiyon hızına etki 
etmesinden dolayı, kış aylarında ve  suyun 
soğuk olması durumunda  reaksiyonun 
yavaşlaması normaldir.
	§ Yeraltı sularına karışarak reaksiyonu 
olumsuz etkileyebilecek kimyasalların 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ürün rijit olduğundan titreşime maruz 
kalacak alanlarda ilave tedbirler alınmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN W - STOP  -  440 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN W - STOP  -  440 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj  :10 Kg/ Kova 
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 48

	§ Ambalaj :5 Kg/ Kova
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 75

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 6 aydır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına 
aittir.. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Uygulama sıcaklığı    : +5 - +30 °C

Basma dayanımı 30 dk. 
Sonra 

 : 7 N/mm²

Sıcaklık dayanımı  : -20°C   +80°C 

Üzerine kaplama yapılması  : 3 Dakika

Son priz süresi  : 5 Dakika

Su testi : 7 gün

Nihai dayanım : 14 Gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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W-STOP SPEED - 441 / ÇİMENTO ESASLI SÜRATLI PRİZ ALAN SU TIKAÇ TOZU

TANIM:
	§ Çimento esaslı, süratli priz alan, su 
geçirimsiz özel kimyasal katkı içeren tek 
bileşenli su tıkaç tozudur.

AVANTAJLARI:
	§ Su ile temas eder etmez reaksiyona girerek 
6-10 saniye içerisinde sertleşerek su akışını 
keser.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Basınçlı olarak gelen suların 
durdurulmasında,
	§ Aktif çatlaklardan sızan suların 
durdurulmasında,
	§ Aktif su kaçaklarının durdurulmasında,
	§ Beton yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Asansör kuyularının su yalıtımında,
	§ Yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında,
	§ Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında,
	§ Su depolarında,
	§ Betonarme borularda kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Uygulama; 
	§ DAYMAN W-STOP SPEED Avuç içinde 
uygulanabilecek kadar alınır, su gelen 
boşluğa doğru bastırılır.
	§ Suyun tamamen durduğundan emin olana 
kadar bası uygulanır. 
	§ Suyun sıcaklığının reaksiyon hızına etki 
etmesinden dolayı, kış aylarında ve  suyun 
soğuk olması durumunda  reaksiyonun 
yavaşlaması normaldir.
	§ Yeraltı sularına karışarak reaksiyonu 
olumsuz etkileyebilecek kimyasalların 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ürün rijit olduğundan titreşime maruz 
kalacak alanlarda ilave tedbirler alınmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN W – STOP SPEED  -  441 yaş 
iken su ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN W – STOP SPEED  -  441 
kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler 
ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj  :10 Kg/ Kova 
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 48

	§ Ambalaj :5 Kg/ Kova
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 75

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 6 aydır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

          Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Basma dayanımı 30 dk. sonra :  7 N/mm²

Sıcaklık dayanımı : -20°C   +80°C  arasında

Üzerine kaplama yapılması : 30 saniye

Son priz süresi : 3 Dakika

Su testi : 7 gün

Nihai dayanım : 14 Gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Elastomerik akrilik reçine esaslı, tek 
bileşenli, sürme esaslı, su izolasyon 
malzemesidir. 

AVANTAJLARI:
	§ Üzerine seramik kaplanabilir.
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme 
özelliğine sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Uygulaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile 
uygulanabilir.
	§ Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına 
dayanımı yüksektir. %600 uzar.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen 
bir su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Güçlü penetrasyona sahiptir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm banyo, tuvalet ve ıslak hacimlerde, 
	§ Seramik altında yalıtım ürünü olarak,
	§ Beton, şap, sıvalı yüzeylerde,
	§ Çimento levha kaplı yüzeylerde,  
	§ Bitümlü yüzeylerde ( eski olmak kaydı ile) 
kullanılabilir.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemin daha önce DAYMAN AQUAFLEX 
200 1/1 oranda temiz su ile inceltilip astar 
olarak hazırlanan karışım ile astarlanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo 
ya da fırça veya püskürtme ekipmanı ile 
yardımı ile uygulanmalıdır.
	§ Yüzeyin kuruduğundan emin olunup 
uygulamaya başlanmalıdır. 
	§ Yüzey mutlaka astarlanmalıdır.
	§ Katlar arası tam kuruma beklenmelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

Sarfiyat:
	§ Astar olarak 0,150 – 0,300 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat   1,50 –   2,50 Kg/
m²

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.

AMBALAJ: 
Ambalaj : 20,00 Kg 
kova 
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

Ambalaj : 5,00 Kg 
kova 
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 75

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Negatif su basıncı görülen alanlarda 
uygulanmaz 
	§ 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ AQUAFLEX – 200 Yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ AQUAFLEX – 200 Kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 

	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluk : 1,40 kg/dm3

Max. Kuvvet testi : ≥30 N

Max. Esneme : ≥8 N/mm2

Kopma anında Uzama : ≥ % 1000 (+23 °C)

Çatlak köprüleme : 2 mm

Renk : Beyaz 

Su testi : 7 gün

Nihai dayanım : 14 Gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.

AQUAFLEX - 200 / AKRİLİK REÇİNE ESASLI ELASTOMERİK SU YALITIM ÜRÜNÜ
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AQUAFLEX UV - 202 / AKRİLİK REÇİNE ESASLI UV DAYANIMLI ELASTOMERİK SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ UV dayanımlı elastomerik, akrilik reçine 
esaslı, tek bileşenli, sürme esaslı, su 
izolasyon malzemesidir.  

AVANTAJLARI:
	§ UV Dayanımlıdır.
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme 
özelliğine sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Uygulaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile 
uygulanabilir.
	§ Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına 
dayanımı yüksektir.
	§ %900 elastiktir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen 
bir su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Güçlü penetrasyona sahiptir.  

KULLANIM ALANLARI:
	§ Gezilmeyen teraslarda (servis trafiğine 
uygundur),
	§ Gizli dere, oluk ve çatı izolasyonlarında,
	§ Bitümlü shingle tamirinde ( renkli üretilebilir),
	§ Sac, galvanizli sac, panel vb. kaplamaların 
yalıtımında,
	§ Beton, şap, sıvalı yüzeylerde,
	§ Çimento levha kaplı yüzeylerde,  
	§ Bitümlü yüzeylerde ( eski olmak kaydı ile) 
kullanılabilir.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır.

Uygulama;
	§ Zemin DAYMAN AQUAFLEX 202 1/1 
oranda temiz su ile inceltilip astar olarak 
hazırlanan karışım ile astarlanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo 
ya da fırça veya püskürtme ekipmanı ile 

yardımı ile uygulanmalıdır.
	§ Yüzeyin kuruduğundan emin olunup 
uygulamaya başlanmalıdır. 
	§ Yüzey mutlaka astarlanmalıdır.
	§ Katlar arası tam kuruma beklenmelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

Sarfiyat;
	§ Astar olarak             0,150 – 0,300 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat    1,50 –   2,50 Kg/m²

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 ay
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.  

AMBALAJ: 
Ambalaj : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

Ambalaj                             : 5,00 Kg 
kova 
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 75

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Negatif su basıncı görülen alanlarda 
uygulanmaz.
	§ 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.  

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAFLEX – 202 Yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ AQUAFLEX – 202 Kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 

	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

        Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.509

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluk : 1,40 kg/dm3

Max. Kuvvet testi : ≥30 N

Max. Esneme : ≥8 N/mm2

Kopma anında Uzama : ≥ % 900 (+23 °C)

Çatlak köprüleme : 2 mm

Renk : Beyaz

Nihai dayanım : Yaklaşık 14 gün

Su geçirimsizlik başlangıcı : Yaklaşık 5 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.

UV 
DAYANIMLI
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COOL ROOF - 607 / ÇATI SU VE ISI YALITIM KAPLAMASI BEYAZ LİKİT (YANSITICI)

TANIM:
	§ Solar yansıtma özelliği arttırılmış, uygulanan 
yüzeyin ışıma yolu ile ısınmasını engelleyen, 
UV dayanımlı, Su bazlı,akrilik emülsiyon 
esaslı bir üründür. 
	§ Uzun Ar-ge çalışmaları sonucu geliştirilen, 
çevreci formülasyonu ve yüksek 
performansıyla çatılar için güvenle 
kullanabileceğiniz. Elastomerik, akrilik reçine 
esaslı, tek bileşenli, su ve ısı izolasyon 
malzemesidir.

AVANTAJLARI:
	§ Solar yansıtma özelliği ile uygulandığı yüzeyi 
serin tutar.
	§ UV Dayanımlıdır.
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme 
özelliğine sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Uygulaması kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile 
uygulanabilir.
	§ Elastik yapısı sayesinde sıcaklık farklarına 
dayanımı yüksektir.
	§ %750 elastiktir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen 
bir su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Güçlü penetrasyona sahiptir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Düz ve eğimli çatı ve teraslarda,
	§ Isı yalıtımı yetersiz, panel çatı,
	§ Arduazlı membran ve shingle uygulanmış 
yüzeyler,
	§ Gezilmeyen teraslarda (servis trafiğine 
uygundur),
	§ Sac, galvanizli sac, panel vb. kaplamaların 
yalıtımında,
	§ Beton, şap, sıvalı yüzeylerde,
	§ Çimento levha kaplı yüzeylerde, kullanılabilir. 

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı:

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Beton yüzeylerde, yüzeydeki derin boşluklar 
DAYMAN REPAIR PLUS, DAYMAN EPO 
MORTAR veya DAYMAN BOND EPO ile 
tamir edilmelidir.
	§ Diğer yüzeylerde ise uygun ürün ile tamirat 
yapılmalıdır.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS 
ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır.
	§ DAYMAN PAH BANDI serisinden bir ürün ile 
band uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.
	§ Karışımın Hazırlanması;

	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ COOL ROOF – 607 1/1 oranda temiz su ile 
inceltilip astar olarak hazırlanan karışım ile 
astarlanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo 
ya da fırça veya püskürtme ekipmanı ile 
yardımı ile uygulanmalıdır.
	§ Yüzeyin kuruduğundan emin olunup 
uygulamaya başlanmalıdır. 
	§ Yüzey mutlaka astarlanmalıdır.
	§ Katlar arası tam kuruma beklenmelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

Sarfiyat:
	§ Astar olarak            150 – 0,300 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat   1,50 –   2,50 Kg/m²

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

AMBALAJ: 
	§  18,00 Kg

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Negatif su basıncı görülen alanlarda 
uygulanmaz 
	§ 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ COOL ROOF – 607 yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ COOL ROOF – 607 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 

	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluk : 1,40 kg/dm3

Max. Kuvvet testi : ≥30 N

Max. Esneme : ≥8 N/mm2

Kopma anında 
Uzama 

: ≥ % 750 (+23 °C)

Çatlak köprüleme : 2 mm

Renk : Beyaz

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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AQUAPOL PR - 800 / TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI ASTAR

TANIM:
	§ Şeffaf, Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı Astar 
ürünüdür. 

AVANTAJLARI:
	§ Her türlü yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.
	§ 4 saat sonra,  üzerine DAYMAN 
AQUAPOL810,  DAYMAN AQUAPOL 
UV 811, AQUAPOL BITUMEN 812 veya 
AQUAPOL TRANS 814 uygulanabilir.
	§ Tüm poliüretan ürünlere astar olarak 
kullanılabilir.  

 KULLANIM ALANLARI :
	§ Beton
	§ Sıva
	§ Alçı 
	§ Ahşap
	§ Her türlü emici yüzey de poliüretan astarı 
olarak kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Uygulama Aletleri;

	§ Karıştırıcı, fırça, mala, koruyucu ekipman 

Yüzey Hazırlığı;
	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı ve/
veya dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

 
Karışımın Hazırlanması:

	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır.

Uygulama; 
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Büyük yüzeylerde, havasız sprey 
kullanılması önerilir. Ortam koşullarına göre 
2 - 4 saat sonra poliüretan su izolasyon 
kaplaması uygulanmalıdır. 
	§ Zemin nem oranı %5 ‘i geçmemelidir

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.  

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAPOL PR – 800 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ AQUAPOL PR – 800 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Tek kat için en az 0,100 kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat 0,100 – 0,300 
Kg/m²

AMBALAJ: 
Ambalaj : 20,00 Kg 
kova 
Palet ölçüsü  : 110 x 110 cm
Paletteki adet : 48

Ambalaj : 5,00 Kg 
kova 
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 72

RENK:
	§ Şeffaf

RAF ÖMRÜ: 
	§ Raf Ömrü 6 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 

teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.Ürünün nerede ve nasıl 
kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki 
ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı 
oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

        Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.522/H

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli Poliüretan

Renk :Şeffaf

Yoğunluk :1,01 gr/cm3 ±0.03

Viskozite :10-50 cp

Uygulama Sıcaklığı : +5 C ile +40 C

Teorik Sarfiyat : 0,1-0,3 kg/m2

Sertlik ASTM 02240 : 95 (Shore A)

Servis ısısı : -5 ·c ile +80 ·c
Betona Yapışma : < 2,2 N/mm2
Uygulama metodu : Rulo, Fırça Sprey
Kuruma zamanı : 1 saat
Yeniden Kat Atma: : 4 saat
Tam Kuruma: : 4 gün
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AQUAPOL PR WT - 801 / İKİ BİLEŞENLİ NEM TOLERANSLI POLİÜRETAN ESASLI ASTAR

TANIM:
	§ Gri, iki bileşenli, poliüretan esaslı nem 
toleranslı astar ürünüdür.  

AVANTAJLARI:
	§ Nemli yüzeylerde kullanılır.
	§ Her türlü yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.
	§ 4 saat sonra,  üzerine DAYMAN 
AQUAPOL810,  DAYMAN AQUAPOL 
UV 811, AQUAPOL BITUMEN 812 veya 
AQUAPOL TRANS 814 uygulanabilir.
	§ Tüm poliüretan ürünlere astar olarak 
kullanılabilir.  

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton
	§ Sıva
	§ Alçı 
	§ Ahşap
	§ Her türlü emici ve emici olmayan yüzey de 
poliüretan astarı olarak kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Uygulama Aletleri;

	§ Karıştırıcı, fırça, mala, koruyucu ekipman  

Yüzey Hazırlığı;
	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı ve/
veya DAYMAN PAH BANDI serisinden bir 
ürün ile band uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A ve B bileşen orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen 
bir karışım olana kadar karışım yapılmalıdır.  

Uygulama; 
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Büyük yüzeylerde, havasız sprey 
kullanılması önerilir. 
	§ Ortam koşullarına göre 6-12 saat sonra 
poliüretan su izolasyon kaplaması 
uygulanmalıdır.   

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ 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 sonraki Kat 
uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak 
kuruduğundan emin olunmalıdır. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.  

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ AQUAPOL PR – 801 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ AQUAPOL PR – 801 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Tek kat için en az 0,100 kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat 0,100 - 0,300 Kg/
m²

AMBALAJ: 
Ambalaj : 18,00 Kg 
set 
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 

malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :İki Bileşenli Poliüretan

Renk :Gri

Yoğunluk :1,18 gr/cm3 ±0.03

Viskozite :200 cp

Uygulama Sıcaklığı : +5°C ile +35°C

Teorik Sarfiyat : 0,1-0,3 kg/m2

Sertlik : 70 (Shore A)

Servis ısısı : -5°C ile +80°C
Betona Yapışma : > 4,0 N/mm2
Uygulama : Rulo, Fırça Sprey
Kuruma zamanı : 7 saat
Yeniden Kat Atma : 8 – 24 saat
Tam Kuruma: : 4 gün
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AQUAPOL - 810 / TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Tek bileşenli, poliüretan esaslı, su yalıtım 
ve koruma amaçlı, ekonomik elastik likit su 
yalıtımı ürünüdür.
	§  Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve 
dayanıklı bir film oluşturur.

AVANTAJLARI: 
	§ Düşük maliyetlidir.
	§ Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız 
sprey ile).
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya 
sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça 
halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli 
temas edebilir.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı 
-40° C ile +80° C arasındadır.
	§ Su buharına karşı geçirgenliği etkindir.
	§ Nefes alan bir yapıya sahip olduğundan 
katman altında nem birikimi oluşturmaz.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir.  

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton yüzeyler,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ İç ve dış uygulama alanları,
	§ Teraslar,
	§ Üzeri kapatılan çatılar,
	§ Islak hacimler,
	§ Banyolar,
	§ Kaplama altı alanlar,

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır.  

Uygulama;
	§ Zemine önceden AQUAPOL PR 800, 
AQUAPOL PR WT 801 veya uygun astar ile 
astarlanmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar 
rulo ya da fırça yardımı ile min. iki kat 

sürülmelidir. 
	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAPOL – 810 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ AQUAPOL – 810 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için   0,500 – 0,600 
Kg/m²
	§ Toplam teorik  1,20 – 1,50 Kg/
m²

**Kat başına 0,600 kg/m² sarfiyat aşılmamalıdır

AMBALAJ:
Ambalaj : 20,00 Kg 
kova 
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 ay
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 

ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama :Tek Bileşenli Poliüretan

Renk :Beyaz - Gri

Yoğunluk :1,43 gr/cm3 ±0.05

Viskozite : 3000-5000 cp

Ambalaj : 25 Kg

Uygulama Sıcaklığı : +5 C ile +35 C

İnceltme : Önerilmez

Isı Dayanımı
: 80 C de 100 gün ve/veya 200 
C Kuru ani ısı

Teorik Sarfiyat : 1,20 – 1,50 kg/m2
Sertlik : 60 (Shore A)
Elastikiyet : > %400
Betona Yapışma : < 1,20 N/mm2
Kopma dayanımı : >5,50 N/mm²
Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey
Kuruma zamanı : 1 saat
Yeniden Kat Atma: : 4 saat
Tam Kuruma: : 4 gün
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AQUAPOL UV - 811 / TEK BİLEŞENLİ UV DAYANIMLI POLİÜRETAN ESASLI LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ UV Dayanımlı, tek bileşenli, poliüretan esaslı, 
düşük viskoziteli, su yalıtım ve koruma amaçlı, 
ekonomik elastik likit su yalıtımı ürünüdür.
	§ Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı 
bir film oluşturur.

AVANTAJLARI: 
	§ UV dayanımlıdır.
	§ Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey 
ile).
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı 
ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli 
temas edebilir.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° 
C ile +90° C arasındadır.
	§ Su buharına karşı geçirgenliği etkindir.
	§ Nefes alan bir yapıya sahip olduğundan katman 
altında nem birikimi oluşturmaz.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Otoparklar,
	§ Sulama kanalları,
	§ Beton yüzeyler,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ İç ve dış uygulama alanları,
	§ Teraslar,
	§ Üzeri açık bırakılan çatılar,
	§ Islak hacimler,
	§ Banyolar,
	§ Kaplama altı alanlar,
	§ Asfalt su yalıtım katmanlarında kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz olmalı,  gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO PRO  ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS ile 
4x4 cm ebadında pah yapılmalı veya DAYMAN 
PAH BANDI serisinden bir ürün ile bant 
uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-
600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana 
kadar karışım yapılmalıdır.  

Uygulama;
	§ Zemine önceden AQUAPOL PR 800, AQUAPOL 
PR WT 801 veya uygun astar ile astarlanmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey ile 
uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya 
da fırça yardımı ile min. iki kat sürülmelidir. 

	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, +5°C 
+30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması 
gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAPOL – 811 yaş iken Solvent ile temizlik 
yapılabilir.
	§ AQUAPOL – 811 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için                          0,700 – 1,00 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat          1,40 – 2,00 Kg/m

AMBALAJ:
Ambalaj : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK:
	§ Beyaz - Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda 
çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle 
korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde 
gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 

	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

           Ocak 2020

UV DAYANIMLI

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli Poliüretan

Renk :Beyaz - Gri

Yoğunluk :1,03 gr/cm3 ±0.05

Viskozite : 2500-3500 cp

Ambalaj : 25 Kg

Uygulama Sıcaklığı :+5 C ile +35 C

Su Buharı Geçirgenliği : 0,8 gr/m² saat

İnceltme : Önerilmez

Isı Dayanımı
:80 C de 100 gün ve/veya 200 
C Kuru ani ısı

Teorik Sarfiyat : 1,50 – 1,80 kg/m2
Sertlik : 70 (Shore A)
Elastikiyet : > %600
QUV : 2000 saat
Kopma dayanımı : > 8,0 N/mm²
Betona yapışma : > 2,0 N/mm²
QUV (ASTM D 412) : 2000 Saat
Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey
Kuruma zamanı : 6 saat
Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat
Tam Kuruma: : 7 gün
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BITUMEPOL - 812 / İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN - BİTÜM ESASLI LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ İki bileşenli, poliüretan esaslı ve bitüm ihtiva 
eden hızlı kürlenen, elastik, soğuk uygulanan 
sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü 
yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe 
sahip bir film oluşturur. 
	§  Kimyasal olarak kürlenerek elastik ve dayanıklı 
bir film oluşturur.

AVANTAJLARI: 
	§ Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey 
ile).
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı 
ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Esnekliği oldukça yüksektir.
	§ Hızlı kürlenir.
	§ Mekanik özellikleri mükemmeldir, uzama, 
gerilme, yırtılma ve aşınma dayanımı yüksektir.
	§ Durgun suya ve donmaya dayanıklıdır.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° 
C ile +90° C arasındadır.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.
	§ Derz malzemesi olarak da kullanılabilir.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir.  

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Su tankları (içme suyu depoları hariç),
	§ Zeminler,
	§ Temeller,
	§ Köprü platformları,
	§ Aç-Kapa tüneller,
	§ Banyo, teras ve çatılarda fayans altına uygulanır.
	§ Beton yapılar,
	§ İstinat duvarları,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ EPDM membranlar,
	§ Asfalt membranlar.
	§ Yeşil çatılar ve bitki tarhları,
	§ Hafif çatılar (metal veya lifli çimentodan yapılma)
	§ Otoparklar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz olmalı,  gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO PRO  ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS ile 
4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A bileşen ile B bileşen orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen bir 
karışım olana kadar karışım yapılmalıdır.  

Uygulama;
	§ Zemine önceden AQUAPOL PR 800, AQUAPOL 

PR WT 801 veya uygun astar ile astarlanmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, spatula ile 
uygulanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım 30 dk. içerisinde 
tüketilmelidir.
	§ Jelleşmeye başlayan karışım kullanılmamalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya 
da fırça yardımı ile min. iki kat sürülmelidir. 
	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, +5°C 
+30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması 
gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ BITUMEPOL – 812 yaş iken Solvent ile temizlik 
yapılabilir.
	§ BITUMEPOL – 812 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için               0,750 – 1,00 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat        1,50 – 2,00 Kg/m²

AMBALAJ:
Ambalaj                 : 20,00 + 20,00  = 40,00 Kg
Palet ölçüsü          : 100 x 100 cm
Paletteki adet      : 18 set – 36 kova

RENK:
	§ Siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda 
çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle 
korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde 

gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.Tüm 
ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

          Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi : Poliüretan - Bitüm

Renk : Siyah

Yoğunluk :1,0 gr/cm3 ±0.02

Viskozite : 3000-3500 cp

Uygulama Sıcaklığı :+5 C ile +35 C

İnceltme : Önerilmez

Teorik Sarfiyat : 1,50 – 2,00  kg/m2

Kap Ömrü : 20 C de 30-35 dk
Elastikiyet : > %2000
Betona Yapışma : < 2,00 N/mm2
Kopma dayanımı : > 2,0 N/mm²
Uygulama metodu : Rulo, Fırça
Kuruma zamanı : 2 saat
Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat
Tam Kuruma: : 7 gün

% 2500
ELASTİKİYET
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BITUMEPOL 1 K 818 / POLİÜRETAN BİTÜM ESASLI TEK BİLEŞENLİ  SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Tek bileşenli, poliüretan esaslı ve bitüm ihtiva 
eden hızlı kürlenen, elastik, soğuk uygulanan 
sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü 
yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe 
sahip bir film oluşturur. 
	§  Kimyasal olarak kürlenerek elastik ve dayanıklı 
bir film oluşturur.

AVANTAJLARI: 
	§ Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey 
ile).
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı 
ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Esnekliği oldukça yüksektir.
	§ Hızlı kürlenir.
	§ Mekanik özellikleri mükemmeldir, uzama, 
gerilme, yırtılma ve aşınma dayanımı yüksektir.
	§ Durgun suya ve donmaya dayanıklıdır.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° 
C ile +90° C arasındadır.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.
	§ Derz malzemesi olarak da kullanılabilir.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Su tankları (içme suyu depoları hariç),
	§ Zeminler,
	§ Temeller,
	§ Köprü platformları,
	§ Aç-Kapa tüneller,
	§ Banyo, teras ve çatılarda fayans altına uygulanır.
	§ Beton yapılar,
	§ İstinat duvarları,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ EPDM membranlar,
	§ Asfalt membranlar.
	§ Yeşil çatılar ve bitki tarhları,
	§ Hafif çatılar (metal veya lifli çimentodan yapılma)
	§ Otoparklar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz olmalı,  gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS ile 
4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A bileşen ile B bileşen orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen bir 
karışım olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine önceden AQUAPOL PR 800, AQUAPOL 
PR WT 801 veya uygun astar ile astarlanmalıdır.

	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, spatula ile 
uygulanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım 30 dk. içerisinde 
tüketilmelidir.
	§ Jelleşmeye başlayan karışım kullanılmamalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya 
da fırça yardımı ile min. iki kat sürülmelidir. 
	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, +5°C 
+30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması 
gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ BITUMEPOL – 818 yaş iken Solvent ile temizlik 
yapılabilir.
	§ BITUMEPOL – 818 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için          0,750 – 1,00 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat  1,50 – 2,00 Kg/m²

AMBALAJ:
	§ Ambalaj : 20 kg
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet :  36 kova

RENK:
	§ Siyah

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 6 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda 
çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle 
korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde 
gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir 
doktora başvurulmalıdır. 

	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.Tüm 
ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi : Poliüretan - Bitüm

Renk : Siyah

Yoğunluk :1,0 gr/cm3 ±0.02

Uygulama Sıcaklığı  :+5 C ile +35 C

Teorik Sarfiyat : 1,50 – 2,00  kg/m2

Elastikiyet : > %2000

Betona Yapışma : < 2,00 N/mm2

Kopma dayanımı : > 2,0 N/mm²

Uygulama metodu : Rulo, Fırça

Kuruma zamanı : 2 saat

Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat

Tam Kuruma: : 7 gün
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TANIM:
	§ Su bazlı poliüretan esaslı, tek bileşenli  düşük 
viskoziteli, su yalıtım ve koruma amaçlı, 
ekonomik elastik likit su yalıtımı ürünüdür.
	§ Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı 
bir film oluşturur.

AVANTAJLARI: 
	§ UV dayanımlıdır.
	§ Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey 
ile).
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı 
ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° 
C ile +90° C arasındadır.
	§ Su buharına karşı geçirgenliği etkindir.
	§ Nefes alan bir yapıya sahip olduğundan katman 
altında nem birikimi oluşturmaz.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Otoparklar,
	§ Sulama kanalları,
	§ Beton yüzeyler,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ İç ve dış uygulama alanları,
	§ Teraslar,
	§ Üzeri açık bırakılan çatılar,
	§ Islak hacimler,
	§ Banyolar,
	§ Kaplama altı alanlar,
	§ Asfalt su yalıtım katmanlarında kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz olmalı,  gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS ile 
4x4 cm ebadında pah yapılmalı veya DAYMAN 
PAH BANDI serisinden bir ürün ile bant 
uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-
600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana 
kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine önceden AQUAPOL WB  PR 815 
, AQUAPOL WB 840 2/1 oranında su ile 
seyreltilerek hazırlanan astar veya uygun astar 
ile astarlanmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey ile 
uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya 
da fırça yardımı ile min. iki kat sürülmelidir. 

	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, +5°C 
+30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması 
gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAPOL – 840 yaş iken SU ile temizlik 
yapılabilir.
	§ AQUAPOL – 840 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için                  0,700 – 1,00 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat  1,40 – 2,00 Kg/m²

AMBALAJ:
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

	§ Ambalaj : 5,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 72

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda 
çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle 
korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde 
gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.

	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

AQUAPOL WB - 840 / SU BAZLI POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIM ÜRÜNÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi : Su bazlı Tek Bileşenli Poliüretan

Renk :Beyaz

Yoğunluk :1,03 gr/cm3 ±0.05

Uygulama Sıcaklığı  :+5 C ile +35 C

Teorik Sarfiyat : 1,50 – 1,80 kg/m2

Elastikiyet : > %1000

Kopma dayanımı : > 8,0 N/mm²

Betona yapışma : > 2,0 N/mm²

Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey

Kuruma zamanı : 6 saat

Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat

Tam Kuruma: : 7 gün
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AQUA HB - 1005 / SU BAZLI HİBRİT TEK BİLEŞENLİ UV DAYANIMLI LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Su bazlı hibrit, tek bileşenli  düşük viskoziteli, su 
yalıtım ve koruma amaçlı, ekonomik elastik likit 
su yalıtımı ürünüdür.
	§ Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı 
bir film oluşturur.

AVANTAJLARI: 
	§ UV dayanımlıdır.
	§ Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey 
ile).
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı 
ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° 
C ile +90° C arasındadır.
	§ Su buharına karşı geçirgenliği etkindir.
	§ Nefes alan bir yapıya sahip olduğundan katman 
altında nem birikimi oluşturmaz.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir.  

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Otoparklar,
	§ Sulama kanalları,
	§ Beton yüzeyler,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ İç ve dış uygulama alanları,
	§ Teraslar,
	§ Üzeri açık bırakılan çatılar,
	§ Islak hacimler,
	§ Banyolar,
	§ Kaplama altı alanlar,
	§ Asfalt su yalıtım katmanlarında kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz olmalı,  gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı veya 
DAYMAN PAH BANDI serisinden bir ürün ile 
bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-
600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana 
kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine önceden, AQUAhıbrıt 1005 2/1 
oranında su ile seyreltilerek hazırlanan astar 
veya uygun astar ile astarlanmalıdır.

	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey ile 
uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya 
da fırça yardımı ile min. iki kat sürülmelidir. 
	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, +5°C 
+30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması 
gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ AQUAHIBRIT 1005 yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ AQUAPOL – 840 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için                       0,700 – 1,00 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat      1,40 – 2,00 Kg/m²

AMBALAJ:
Ambalaj : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

Ambalaj : 5,00 Kg 
kova 
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 75

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.   

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda 
çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle 
korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde 

gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.   

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.       

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi : Su bazlı Tek Bileşenli hibrit

Renk :Beyaz 

Yoğunluk :1,08 gr/cm3 ±0.05

Uygulama Sıcaklığı :+5 C ile +30 C

Teorik Sarfiyat : 1,50 – 1,80 kg/m2

Elastikiyet : > %1200

Kopma dayanımı : > 8,0 N/mm²

Betona yapışma : > 2,0 N/mm²
Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey
Kuruma zamanı : 6 saat
Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat
Tam Kuruma: : 7 gün

YENİ ÜRÜN
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AQUAPOL 2K 813 / POLİÜRETAN ESASLI SOLVENTSİZ İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ (İÇME SUYUNA UYGUN)

TANIM:
	§ İçme suyu depoları için tasarlanmış poliüretan 
esaslı solventsiz, iki bileşenli su yalıtım ve 
koruma amaçlı uygulanan membrandır. 

AVANTAJLARI: 
	§ İçme suyu deposu yalıtımında kullanmaya 
uygundur.
	§ Solventsizdir.
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı 
ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su 
yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli 
temas edebilir.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° 
C ile +90° C arasındadır.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ İçme suyu depoları,
	§ İçme suyu dağıtım kanalları,
	§ Sulama kanalları,
	§ Beton yüzeyler,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ İç ve dış uygulama alanlarında kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz olmalı,  gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya DAYMAN 
BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR PLUS 
ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı veya 
DAYMAN PAH BANDI serisinden bir ürün ile 
bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A ve B bileşen orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen bir 
karışım olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine önceden AQUAPOL PR 800, 
AQUAPOL PR WT 801 veya uygun astar ile 
astarlanmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey ile 
uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya 
da fırça yardımı ile min. iki kat sürülmelidir. 
	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 8, max. 24 saat 
içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Zemin uygulamalarında 1,40 Kg / m² olacak 
şekilde tek kat uygulanabilir.

	§ Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, +5°C 
+30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması 
gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAPOL 2K – 813 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ AQUAPOL 2K  – 813 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için                   0,750 – 0,900 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat   1,50 – 1,80 Kg/m²

AMBALAJ:
	§ 25 Kg set

RENK:
	§ Mavi

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda 
çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle 
korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde 
gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 

	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :İki Bileşenli Poliüretan

Renk :Mavi

Uygulama Sıcaklığı  :+5°C ile +35°C

Servis Isısı : -40°C ile + 90°C

Teorik Sarfiyat : 1,50 – 1,80 kg/m2

Betona Yapışma : < 1,10 N/mm2

Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey

Kuruma zamanı : 6 saat

Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat

Tam Kuruma: : 7 gün
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TANIM:
	§ Şeffaf, alifatik poliüretan esaslı, tek bileşenli, 
su yalıtım ve koruma amaçlı uygulanan sıvı 
membrandır.

AVANTAJLARI: 
	§ Son derece yüksek mekanik dayanımı 
bulunmaktadır.
	§ UV Dayanımlıdır.
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya 
sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça 
halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Yıllar sonra bile şeffaflığını korur.
	§ Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli 
temas edebilir.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı 
-40° C ile +80° C arasındadır.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.
	§ Alkali ve Kimyasallara karşı dirençlidir. 

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Teras ve Balkonlar
	§ Seramik yüzeyleri
	§ Cam yüzeyler
	§ Doğal taş ve betonlar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı 
veya DAYMAN PAH BANDI serisinden bir 
ürün ile bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün, orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır.   

Uygulama;
	§ Seramik, Cam, Metal gibi yüzeylerde 
mutlaka zemine önceden DAYMAN 
AQUAPOL TRANS PR uygulanmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar 
rulo ya da fırça yardımı ile min. iki kat 
sürülmelidir. 
	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 8, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. 

	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAPOL TRANS – 814 yaş iken Solvent 
ile temizlik yapılabilir.
	§ AQUAPOL TRANS  – 814 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için          0,100 – 0,500 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat    0,200 – 1,00  Kg/m²

AMBALAJ:
Ambalaj : 20,00 Kg 
kova 
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

Ambalaj : 5,00 Kg kova
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 75

RENK:
	§ Şeffaf

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 

	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

           Ocak 2020

AQUAPOL TRANS - 814 / TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI ŞEFFAF ALİFATİK LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli Şeffaf Poliüretan

Renk :Şeffaf

Yoğunluk :1,00 gr/cm3 ±0.02

Viskozite : 1000-1500  cp 

Uygulama Sıcaklığı : +5 C ile +30 C

Servis Isısı : -40 C ile + 80 C 

Teorik Sarfiyat : 0,300 – 1,00 kg/m2

Sertlik : 40 (Shore D)
Betona Yapışma : < 2,00 N/mm2
QUV (ASTM G53) : 3000 Saat
Kopma mukavemeti : > 35 N/mm²
Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey
Kuruma zamanı : 6 saat
Yeniden Kat Atma : 8-24 saat
Tam Kuruma: : 7 gün
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AQUAPOL TRANS PR - 816 / POLİÜRETAN ESASLI ALİFATİK ŞEFFAF SU YALITIMI ASTARI

TANIM:
	§ Seramik, cam, cam tuğla, metal vb. 
yüzeylere poliüretan uygulaması öncesi 
kullanılan astar.

AVANTAJLARI: 
	§ Kolay uygulanır.
	§ İnceltme gerektirmez.
	§ Kullanıma hazırdır.
	§ Seramik, cam, cam tuğla, granit vb. 
yüzeylere uygulanır. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Teras ve Balkonlar
	§ Seramik yüzeyleri
	§ Cam yüzeyler
	§ Sırlı karo
	§ Granit
	§ Doğal taş ve betonlar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı; 

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı 
veya DAYMAN PAH BANDI serisinden bir 
ürün ile bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün, el ile veya düşük devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen 
bir karışım olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ DAYMAN AQUAPOL TRANS PR temiz bir 
beze dökülerek uygulanmalıdır.
	§ Zemine bastırarak ve dairesel hareketlerle 
uygulanmalıdır.
	§ 10-15 dk. sonra DAYMAN AQUAPOL 
TRANS uygulanmalı yüzeye toz birikmesine 
müsaade edilmemelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAPOL TRANS PR – 815 yaş iken 
Solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ AQUAPOL TRANS  PR – 815 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için  0,05  – 0,08 Kg/m²

AMBALAJ:
	§ 1,00 kg
	§ 4,00 kg

RENK:
	§ Şeffaf

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.

	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli Astar

Renk :Şeffaf

Viskozite : 40-50  cp 

Ambalaj :1 kg – 4 kg

Uygulama Sıcaklığı  : +5 C ile +35 C

Teorik Sarfiyat : 0,05 – 0,08 lt / m² 

Uygulama metodu : Temiz bez, üstüpü, vb.

Kuruma zamanı : 10-15 Dakika
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AQUA HİBRİT - 1001 / HİBRİT POLİMER ESASLI LİKİT SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Hibrit polimer esaslı, izosiyanat ve solvent 
içermeyen, silan takviyeli, uv absorber ve 
antioksidan içeren kullanıma hazır beyaz su 
yalıtım ürünüdür.

AVANTAJLARI: 
	§ UV dayanımlıdır.
	§ Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız 
sprey ile).
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya 
sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça 
halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Astar gerektirmez.
	§ Çevreye ve insan sağlığına zararlı olan 
solvent ve izosiyanat içermemektedir.
	§ İç mekânlarda kullanılabilir.
	§ Orta esnekliktedir.
	§ Kürlendikten sonra binanın hareket 
etmesinden kaynaklanan çatı, derz vb. 
birleşim yerlerinde oluşan ve büyüyen 
çatlaklarda teknik özelliklerinden taviz 
vermeden yapışmaya, örtmeye ve korumaya 
devam eder.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Teraslar,
	§ Üzeri açık bırakılan çatılar,
	§ Islak hacimler,
	§ Banyolar,
	§ Beton yüzeyler,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ İç ve dış uygulama alanları,
	§ Kaplama altı alanlar,
	§ Asfalt su yalıtım katmanılar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı 
veya DAYMAN PAH BANDI serisinden bir 
ürün ile bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır.  

Uygulama;
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.

	§ Mevcut  yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar 
rulo ya da fırça yardımı ile min. iki kat 
sürülmelidir. 
	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 8, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUA HİBRİT - 1001 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ AQUA HİBRİT - 1001 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ AQUA HİBRİT – 1001 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ AQUA HİBRİT – 1001 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

AMBALAJ:
	§ 1,00 Kg
	§  5,00 Kg

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 

ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli Hibrit Polimer

Renk :Beyaz

Uygulama Sıcaklığı : +5 C ile +35 C

Betona Yapışma : < 2,00 N/mm2

Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey

Kuruma zamanı : 6 saat

Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat

Tam Kuruma: : 48 Saat
Betona Yapışma : < 2,00 N/mm2
QUV (ASTM G53) : 3000 Saat
Kopma mukavemeti : > 35 N/mm²
Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey
Kuruma zamanı : 6 saat
Yeniden Kat Atma : 8-24 saat
Tam Kuruma: : 7 gün
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AQUA HIBRIT TRANS - 1002 / HİBRİT POLİMER ESASLI ŞEFFAF SU İZOLASYON ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Hibrit polimer esaslı, izosiyanat ve solvent 
içermeyen, silan takviyeli, uv absorber ve 
antioksidan içeren kullanıma hazır şeffaf su 
yalıtım ürünüdür.

AVANTAJLARI: 
	§ Şeffaftır, yüzey görüntüsünü bozmaz, 
parlaklaştırır.
	§ Son derece yüksek mekanik dayanımı 
bulunmaktadır.
	§ UV dayanımlıdır.
	§ Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya 
sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça 
halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Yıllar sonra bile şeffaflığını korur.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı 
-40° C ile +80° C arasındadır.
	§ Su yalıtım katmanı herhangi bir şekilde zarar 
görse bile, zarar gören kısım kısa sürede 
kolayca tamir edilebilir.
	§ Alkali ve Kimyasallara karşı dirençlidir.  

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Teras ve Balkonlar
	§ Seramik yüzeyleri
	§ Cam yüzeyler
	§ Doğal taş ve betonlar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı 
veya DAYMAN PAH BANDI serisinden bir 
ürün ile bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün, orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır.  

Uygulama;
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar 
rulo ya da fırça yardımı ile min. iki kat 
sürülmelidir. 

	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 8, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Katlar arası bekleme 48 saati geçmemelidir. 
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ AQUAHIBRIT – 1002 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ AQUAHIBRIT – 1002 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Her kat için              0,100 – 0,500 Kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat    0,200 – 1,00 Kg/m²

AMBALAJ:
	§ 5,00 Kg 
	§ 1,00 Kg

RENK:
	§ Şeffaf

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 ay
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 

	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

           Ocak 2020

SERAMİK ÜZERİ ŞEFFAF GÖRÜNTÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli Hibrit Polimer

Renk :Şeffaf

Uygulama Sıcaklığı : +5 C ile +35 C

Servis Isısı : -40 C ile + 80 C 

Teorik Sarfiyat : 0,300 – 1,00 kg/m2

Betona Yapışma : < 2,00 N/mm2

Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey

Kuruma zamanı : 6 saat
Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat
Tam Kuruma: : 7 gün
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PURSIS  - 833 / İKİ BİLEŞENLİ SAF POLİUREA SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ İki komponentli, saf poliürea bir sistemdir. 
%100 solventsiz, %100 katı maddedir. 
Aromatik olan ürün aşınmaya çok 
dayanıklıdır. UV dirençlidir.

AVANTAJLARI: 
	§ Hızlı uygulanır (bir çalışan / 1 saat / 250 m²/ 
kalınlığı 2 mm) 
	§ İnce bir katman olarak uygulanır (2-3 mm) 
	§ 2 mm kalınlığındaki tabaka maksimum 
hidroizolasyon sağlar 
	§ Sertleşme süresi 10 saniyedir

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Otoparklar,
	§ Sulama kanalları,
	§ Beton yüzeyler,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ İç ve dış uygulama alanları,
	§ Teraslar,
	§ Üzeri açık bırakılan çatılar,
	§ Islak hacimler,
	§ Banyolar,
	§ Kaplama altı alanlar,
	§ Asfalt su yalıtım katmanlarında kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı 
veya DAYMAN PAH BANDI serisinden bir 
ürün ile bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Uygulama;
	§ Zemine önceden AQUAPOL PR 800, 
AQUAPOL PR WT 801 veya uygun astar ile 
astarlanmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye özel uygulama makinesi 
ile püskürtülerek uygulanır

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAPOL – 833 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ AQUAPOL – 833 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Toplam teorik sarfiyat (2 katta)  
  2,00 – 2,50 Kg/m²

AMBALAJ:
	§ A Bileşen 220 Kg
	§ B Bileşen 200 Kg

RENK:
	§ Gri - Sarı

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 6 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :İki  Bileşenli Poliürea

Renk :Gri - Sarı

Yoğunluk :1,1 gr/cm³  ±0.06

Ambalaj : 220 + 200  420 Kg

Uygulama Sıcaklığı :+5 C ile +35 C

Teorik Sarfiyat : 2,00 – 2,50 kg/m²

Sertlik : 80 (Shore A)

Elastikiyet : > %600
Kuruma zamanı : 6 saat
Yeniden Kat Atma: : 20 sn
Kuruma: : 1 saat
Tam mekanik dayanım : 7 gün
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PURSIS - 834 / İKİ BİLEŞENLİ HİBRİT POLİUREA SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ İki komponentli, hibrit poliürea bir sistemdir. 
%100 solventsiz, %100 katı maddedir. 
Aromatik olan ürün aşınmaya çok 
dayanıklıdır. UV dirençlidir.

AVANTAJLARI: 
	§ Hızlı uygulanır (bir çalışan / 1 saat / 250 m²/ 
kalınlığı 2 mm) 
	§ İnce bir katman olarak uygulanır (2-3 mm) 
	§ 2 mm kalınlığındaki tabaka maksimum 
hidroizolasyon sağlar 
	§ Sertleşme süresi 10 saniyedir

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Otoparklar,
	§ Sulama kanalları,
	§ Beton yüzeyler,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ İç ve dış uygulama alanları,
	§ Teraslar,
	§ Üzeri açık bırakılan çatılar,
	§ Islak hacimler,
	§ Banyolar,
	§ Kaplama altı alanlar,
	§ Asfalt su yalıtım katmanlarında kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı 
veya DAYMAN PAH BANDI serisinden bir 
ürün ile bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Uygulama;
	§ Zemine önceden AQUAPOL PR 800, 
AQUAPOL PR WT 801 veya uygun astar ile 
astarlanmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye özel uygulama makinesi 
ile püskürtülerek uygulanır

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ AQUAPOL – 833 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ AQUAPOL – 833 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Toplam teorik sarfiyat (2 katta)  
  2,00 – 2,50 Kg/m²

AMBALAJ:
	§ A Bileşen 220 Kg
	§ B Bileşen 200 Kg

RENK:
	§ Gri - Sarı

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 6 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.   

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :İki  Bileşenli Poliürea

Renk :Gri - Sarı

Yoğunluk :1,1 gr/cm³  ±0.06

Ambalaj : 220 + 200  420 Kg

Uygulama Sıcaklığı :+5 C ile +35 C

Teorik Sarfiyat : 2,00 – 2,50 kg/m²

Sertlik : 80 (Shore A)

Elastikiyet : > %400
Kuruma zamanı : 1 saat
Yeniden Kat Atma: : 20 sn
Kuruma: : 1 saat
Tam mekanik dayanım : 7 gün
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PURSIS 835 / POLİÜRETAN ESASLI ALİFATİK KAPLAMA

TANIM:
	§ %100 alifatik, UV Dayanımlı, tek bileşenli, 
poliüretan esaslı, düşük viskoziteli son kat 
kaplama ürünüdür.
	§ Havadaki nem ile kürlenerek dayanıklı bir 
film oluşturur.

AVANTAJLARI: 
	§ UV dayanımlıdır.
	§ Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız 
sprey ile).
	§ Zamanla solma sararma yapmaz
	§ Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli 
temas edebilir.
	§ Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı 
-40° C ile +80° C arasındadır.
	§ Aşınma direnci yüksektir
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ DAYMAN  PURSİS sistemleri ile yalıtım 
yapılmış yüzeylerde  son kat kaplama olarak
	§ UV dayanımı istenen yüzeylerde koruyucu 
katman olarak.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı 
veya DAYMAN PAH BANDI serisinden bir 
ürün ile bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Hazır olan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar 
rulo ya da fırça yardımı ile min. iki kat 
sürülmelidir. 
	§ İlk kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ PURSİS  - 835 yaş iken Solvent ile temizlik 
yapılabilir.
	§ PURSİS  - 835 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Toplam teorik sarfiyat 0,200 – 0,300  Kg/m²

AMBALAJ:
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

RENK:
	§ Beyaz - Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 6 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardanDAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  A.Ş. 
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk :Gri - Beyaz

Ambalaj : 25 Kg

Uygulama Sıcaklığı  :+5 C ile +35 C

Teorik Sarfiyat : 1,50 – 1,80 kg/m2

Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey

Kuruma zamanı : 8 saat

Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat

Tam Kuruma: : 7 gün
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PURSIS COLD 841 / SOĞUK UYGULANABİLEN İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRE SU YALITIM ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ İki komponentli, soğuk uygulanan poliürea 
bir sistemdir. %100 solventsiz, %100 katı 
maddedir. Aromatik olan ürün aşınmaya çok 
dayanıklıdır. UV dirençlidir.

AVANTAJLARI: 
	§ Yüksek çatlak köprüleme 
	§ Hızlı kuruma
	§ Yüksek elastikiyet
	§ Kolay uygulama

KULLANIM ALANLARI:
	§ Otoparklar,
	§ Sulama kanalları,
	§ Beton yüzeyler,
	§ İç ve dış uygulama alanları,
	§ Teraslar,
	§ Üzeri açık bırakılan çatılar,
	§ Kaplama altı alanlar,

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı 
veya DAYMAN PAH BANDI serisinden bir 
ürün ile bant uygulaması yapılmalıdır.
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A bileşen ile B bileşen orta devirli bir 
karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, 
homojen bir karışım olana kadar karışım 
yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine önceden AQUAPOL PR 800, 
AQUAPOL PR WT 801, EPO PR 850, EPO 
PR 864 veya uygun astar ile astarlanmalıdır.
	§ Hazırlanan yüzeye rulo, fırça, mala, ya da 
sprey ile uygulanmalıdır.
	§ Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya 
daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo 
ya da fırça yardımı ile sürülmelidir. 
	§ Genelde tek kat uygulama yeterlidir ancak 
ikinci kat gerekiyorsa, İlk kat uygulandıktan 
sonra 2 saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır.
	§ Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ PURSIS COLD  - 841yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ PURSIS COLD  - 841kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Toplam teorik sarfiyat        1,50 – 2,00 Kg/m²

AMBALAJ:
	§ Ambalaj : 25,00 + 1,5 = 26,50  Kg 
kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

RENK:
	§ Beyaz - Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 

	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2021

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :İki  Bileşenli Poliürea

Renk :Gri  - kırmızı

Yoğunluk :1,1 gr/cm³  ±0.06

Ambalaj : 25+1,5 = 26,50 kg Kg

Uygulama Sıcaklığı  :+5 C ile +35 C

Teorik Sarfiyat : 1,5,00 – 2,00 kg/m²

Sertlik : 50 (Shore A)

Dokunma Kuruma zamanı : 3 saat

Tam Kuruma: : 8 saat

Tam mekanik dayanım : 7 gün
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REPAIR - 904 / ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ YAPISAL TAMİR HARCI - İNCE

TANIM:
	§ İnce agregalı Çimento esaslı, polimer 
modifiyeli, yüksek performansa sahip, 
mukavemeti yüksek, ani ısı değişimlere 
dirençli, ince taneli yüzey tamir harcıdır.

AVANTAJLARI
	§ 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.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Düzeltme tamiratlarında, Beton, yüzeylerin 
tamiratında, Tij deliklerinin doldurulmasında,
	§ Köşe pahlarının oluşturulmasında,
	§ Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak
	§ temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmeli 
ancak su göllenmesine izin verilmemelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 4,50 – 5,00 lt temiz su, boş ve temiz bir 
kovaya boşaltılıp, REPAIR – 904 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 karıştırılır.
	§ Ürün hazırlanırken DAYMAN LATEX – C 
502 kullanılması ürünün mukavemetini 
arttırıp, aşınma dayanımını yükseltecektir.

Uygulama;
	§ Hazırlanan harç uygun ekipman ile 
uygulanır. Min. 1 mm Max 10 mm kalınlıkta 
uygulanmalıdır. Kalın uygulamalar 2 -3 kat 
olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında tam 
kuruma gerçekleşene kadar beklenmelidir.
	§ Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde 
kullanılması gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN REPAIR – 904 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN REPAIR – 904 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,70 kg/dm³

AMBALAJ: 
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54 

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır.
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. Bu ürün ambalajının yok 
edilmesi uygun yasalar çerçevesinde 
yapılmalıdır.
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz.DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş.. ürünlerinin özelliklerini 
ilan etmeksizin değiştirebilir.Teknik föy bir 
sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan 
önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları 
geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.613/3A  TS EN 1504 - 3

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım yoğunluğu :1700 kg/m3 

Aderans : 2,1 N/mm² 

Uygulama Kalınlığı : 1mm - 10 mm 

İşlenebilme Süresi : ~ 45 dk.

Tam Kürlenme Süresi :  28 gün 

Basınç Dayanımı 28 gün : >40 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +400°C

 Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
Uygulama metodu : Rulo, Fırça veya Sprey
Kuruma zamanı : 6 saat
Yeniden Kat Atma: : 8-24 saat
Tam Kuruma: : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir
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REPAIR PLUS - 905 / ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ YAPISAL TAMİR HARCI - KALIN

TANIM:
	§ Kalın agregalı, çimento esaslı, polimer 
modifiyeli, yüksek performansa sahip, 
mukavemeti yüksek, ani ısı değişimlere 
dirençli, kalın taneli yüzey tamir harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Yapısı elyaf ve polimer ile güçlendirilmiştir.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ Yapısal tamiratta kullanılabilir
	§ Büzülme yapmaz
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey 
dayanım sağlar
	§ Su/Çimento oranı düşük olduğu için su 
geçirimsizdir.
	§ Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
	§ Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
	§ Tek katta istenilen performansı verir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, yüzeylerin tamiratında,
	§ Segregasyon tamiratlarında
	§ Tierod, tij, karot, tesisat, havalandırma, 
döşeme yırtığı gibi boşluklarının 
kapatılmasında 
	§ Bürüt betonda sağlam bir yüzey elde etmek 
amacıyla,
	§ Köşe pahlarının oluşturulmasında,
	§ Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmeli 
ancak su göllenmesine izin verilmemelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 4,00 – 4,25  lt temiz su, boş ve temiz bir 
kovaya boşaltılıp,  REPAIR PLUS – 905 
yavaşça boşaltılarak topak kalmayıncaya 
kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer 
yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır. 
	§ Ürün hazırlanırken DAYMAN LATEX – C 502 
kullanılması ürünün mukavemetini arttırıp, 
aşınma dayanımını yükseltecektir.

Uygulama;
	§ Hazırlanan harç uygun ekipman ile 
uygulanır.
	§ Min. 10 mm Max 45 mm kalınlıkta 
uygulanmalıdır.
	§ Kalın uygulamalar 2 -3 kat olarak 
uygulanmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene 
kadar beklenmelidir.
	§ Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde 
kullanılması gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK 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..

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN REPAIR PLUS – 905 yaş iken su 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN REPAIR PLUS – 905 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,92 kg/dm³

AMBALAJ: 
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 

durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz.DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş.. ürünlerinin özelliklerini 
ilan etmeksizin değiştirebilir.Teknik föy bir 
sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan 
önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları 
geçersiz kılar. 

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.613/3B  TS EN 1504 - 3

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :2200  kg/m3  

Basınç Dayanımı 1 gün : ≥ 20 N/mm² 

Basınç Dayanımı 28 gün : ≥ 60 N/mm² 

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 7,5 N/mm2 

Aderans : 2,2 N/mm²

Uygulama Kalınlığı : 10mm - 45 mm

Tam Kürlenme Süresi :28 gün

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +400°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir

YÜKSEK
DAYANIMLI
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TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer modifiyeli, ani 
ısı değişimlere dirençli, ince taneli yüzey 
düzeltme ve tamir harcıdır.

AVANTAJLARI
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ Büzülme yapmaz.
	§ Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
	§ Tek katta istenilen performansı verir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Düzeltme tamiratlarında,
	§ Beton, yüzeylerin tamiratında,
	§ Duvar ve tavanların sıvanmasında
	§ Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmeli 
ancak su göllenmesine izin verilmemelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6,0 - 6,50 lt temiz su, boş ve temiz bir 
kovaya boşaltılıp,  REPAIR C  – 906 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 karıştırılır. 
	§ Ürün hazırlanırken DAYMAN LATEX – C 
502 kullanılması ürünün mukavemetini 
arttırıp, aşınma dayanımını yükseltecektir.

Uygulama;
	§ Hazırlanan harç uygun ekipman ile 
uygulanır.
	§ Min. 2 mm Max 10 mm kalınlıkta 
uygulanmalıdır.
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene 
kadar beklenmelidir.
	§ Hazırlanan ürünün 2-3 saat içerisinde 
kullanılması gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN REPAIR – 906 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN REPAIR – 906 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1 mm kalınlık için 1,70 kg/m²

AMBALAJ: 
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54  

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

           Ocak 2020

REPAIR C - 906 / YÜZEY DÜZELTME ONARIMLARI İÇİN TAMİR HARCI

TS EN 1504 - 3

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :1,70 kg/dm³ 

Aderans : 1,0 N/mm²

Basınç Dayanımı : 10,00 N/mm²

Uygulama Kalınlığı : 2 mm - 5mm

Tam Kürlenme Süresi :28 gün

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +400°C

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir



TAMİR ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ

77

D-GROUT - 901 / ÇİMENTO ESASLI, YÜKSEK MUKAVEMETLİ, GROUT HARCI

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek 
performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı 
değişimlere dirençli, su geçirimsiz akışkan grout 
harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Kolay hazırlanıp uygulanır.
	§ Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.
	§ Su/Çimento oranı düşük olduğu için su 
geçirimsizdir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ RES santrallerinde türbinlerin sabitlenmesinde 
ve dolgularının yapılmasında,
	§ Rögar kapaklarının montajında,
	§ Perde ve kolon ve kazık başlarının imalatında,
	§ Makinelerin ayaklarının sabitlenmesinde,
	§ Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
	§ Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
	§ Beton yüzeylerin tamiratında,
	§ Betondaki boşlukların doldurulmasında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek 
satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmeli 
ancak su göllenmesine izin verilmemelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 4,0 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılıp,  D-GROUT 901 yavaşça boşaltılarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Hazırlanan harç uygun ekipman ile uygulanır.
	§ Döküm yapılacak alan kalıplanmalıdır.
	§ Hava boşluklarının çıkarılabileceği alan 
oluşturulmalıdır.
	§ Kalıp su sızmalarını engelleyecek şekilde monte 
edilmelidir. 
	§ Kalıp tek tarafından ara vermeden 
doldurulmalıdır, böylece kalıbın içerisinde hava 
oluşumu engellenmiş olur. 

	§ Oluşabilecek hava kabarcıkları, yüzey temasını 
engeller ve aderansı zayıflatır.
	§ Hızlı priz alması nedeniyle hazırlanan harç, 
bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir. 
	§ Demir çubuk ile şişleme yapılarak harcın 
yerleşmesi sağlanır. ,
	§ Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yüksek 
düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 3-5 
dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  
	§ Min. 10 mm Max 45 mm kalınlıkta 
uygulanmalıdır.
	§ Kalın uygulamalar 2 -3 kat olarak 
uygulanmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
beklenmelidir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ DAYMAN D-GROUT 901 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D- GROUT 901 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1 mm kalınlık için 1,85 kg/m²

AMBALAJ: 
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 

su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar. 

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.613/3B - 04.613/3C 

TS EN 1504 - 3

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu : 2,20 kg/dm3 

Basınç Dayanımı 28 gün : ≥ 70 N/mm² 

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 7,0 N/mm2 

Aderans : 2,0 N/mm²

Uygulama Kalınlığı : 10mm  45 mm

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Servise açılma zamanı : 24 saat

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +400°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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D-GROUT SPEED - 902 / HIZLI PRİZ ALAN, ÇİMENTO ESASLI, YÜKSEK MUKAVEMETLİ, GROUT HARCI

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer modifiyeli, yüksek 
performansa sahip, mukavemeti yüksek, ani ısı 
değişimlere dirençli, su geçirimsiz akışkan grout 
harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hızlı priz alır
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Kolay hazırlanıp uygulanır.
	§ Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar.
	§ Su/Çimento oranı düşük olduğu için su 
geçirimsizdir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ RES santrallerinde türbinlerin sabitlenmesinde 
ve dolgularının yapılmasında,
	§ Rögar kapaklarının montajında,
	§ Perde ve kolon ve kazık başlarının imalatında,
	§ Makinelerin ayaklarının sabitlenmesinde,
	§ Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
	§ Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,
	§ Beton yüzeylerin tamiratında,
	§ Betondaki boşlukların doldurulmasında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, gevşek 
satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmeli 
ancak su göllenmesine izin verilmemelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 4,0 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılıp,  D-GROUT 902 yavaşça boşaltılarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Uygulama 3 dk içinde bitirilmelidir. (Karıştırma 
Dahil)

Uygulama;
	§ Hazırlanan harç uygun ekipman ile uygulanır.
	§ Döküm yapılacak alan kalıplanmalıdır.
	§ Hava boşluklarının çıkarılabileceği alan 
oluşturulmalıdır.
	§ Kalıp su sızmalarını engelleyecek şekilde monte 
edilmelidir. 
	§ Kalıp tek tarafından ara vermeden 
doldurulmalıdır, böylece kalıbın içerisinde hava 
oluşumu engellenmiş olur. 

	§ Oluşabilecek hava kabarcıkları, yüzey temasını 
engeller ve aderansı zayıflatır.
	§ Hızlı priz alması nedeniyle hazırlanan harç, 
bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir. 
	§ Demir çubuk ile şişleme yapılarak harcın 
yerleşmesi sağlanır. ,
	§ Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yüksek 
düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 3-5 
dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  
	§ Min. 10 mm Max 45 mm kalınlıkta 
uygulanmalıdır.
	§ Kalın uygulamalar 2 -3 kat olarak 
uygulanmalıdır. 
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene kadar 
beklenmelidir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-GROUT 902 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D- GROUT 902 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1 mm kalınlık için 1,85 kg/m²

AMBALAJ: 
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54 

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 

acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

           Ocak 2020

TS EN 1504 - 3

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu : 2,20 kg/dm3 

Basınç Dayanımı 28 gün : ≥ 70 N/mm² 

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 7,0 N/mm2 

Aderans : 2,0 N/mm²

Uygulama Kalınlığı : 10 mm  45 mm

İşlenebilme süresi : 3 dk

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Servise açılma zamanı : 1 saat
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +400°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

HIZLI
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BOND EPO PRO  PRO - 857 / EPOKSİ ESASLI ANKRAJ VE YAPIŞTIRMA ÜRÜNÜ 

TANIM:
	§ Epoksi esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj tamir 
ve montaj  ürünü. 

AVANTAJLARI:
	§ Ekonomiktir.
	§ Tiksotropiktir, sarkma yapmaz.
	§ Uygulaması kolay ve hızlıdır.
	§ Hızlı sonuç verir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde,
	§ Her türlü metal ve çelik elamanın montajlama 
ve yapıştırılmasında,
	§ Taş yapı elemanlarının yapıştırılması ve 
sabitlenmesinde,
	§ Alüminyum doğrama ve korkulukların 
sabitlenmesinde,
	§ Enjeksiyon öncesi çatlakların sızdırmazlığının 
sağlanmasında,
	§ Diletasyon bantlarının yapıştırılmasında.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, sağlam 
yüzeye uygulama yapılmalıdır.
	§ Delik çapı, ankraj yapılacak pim çapından 4 mm 
daha büyük olmalıdır.
	§ Delik derinliği kabaca delik çapının 15 katı 
olmalıdır.
	§ Deliklerde toz, yağ yabancı madde kalmayacak 
şekilde, fırça veya basınçlı hava ile 
temizlenmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A+B birleştirilerek homojen kıvama gelinceye 
kadar 400 d/dk. düşük devirli bir karıştırıcı ile 
birkaç dakika karıştırılarak DAYMAN BOND 
EPO PRO 857 uygulamaya hazır hale getirilir.
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kaba 
aktarılarak tekrar karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır. 
	§ Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Ankraj
	§ Tam karışım sağlandıktan sonra deliğin 2/3 ü 
doldurulur. 
	§ Ankrajı yapılacak demir vb. döndürülerek deliğe 
sokulur.
	§ Ürünün kenarlardan taşması gerekmektedir.
	§ Taşmamışsa ilave edilerek işlem tekrarlanır.

Yapıştırma
	§ Tam karışım sağlandıktan sonra yapıştırılacak 
yüzeye uygulanarak yapıştırma işlemi yapılır.
	§ Tam kürünü alana kadar hareket ettirilmemelidir. 
	§ Enjeksiyon Öncesi Çatlak Sızdırmazlığı
	§ Tam karışım sağlandıktan sonra çatlak 
yüzey tamamen kapanacak ve maksimum 
mukavemete ulaşacak şekilde uygulanır.
	§ Tam kürünü aldıktan sonra enjeksiyon işlemine 
geçilir.

DİKKAT EDİLECEK 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN BOND EPO PRO   – 857 yaş iken 
solvent ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN BOND EPO PRO   – 857 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yoğunluk  1,70 kg/Lt

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 5,00 Kg set
	§ Palet ölçüsü  : 800 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 48

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.
	§ DAYMAN BOND EPO PRO 857 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.

	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.613/8E

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Birim hacim kütlesi : 1,70 kg/lt

Aderans : >4,00 N/mm²

Basınç dayanımı : > 60 N/mm²

Eğilme Dayanımı : > 18 N/mm²

Kap ömrü : 30 dk.

Kürlenme Süresi : 15 saat

Tam kürlenme : 7 gün

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.



BITUMEN PLUS - 300 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

TAMİR ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ

80

EPO MORTAR - 855 / EPOKSİ  ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ YAPISAL TAMİR HARCI

TANIM:
	§ Epoksi esaslı, solventsiz, kalın taneli yüksek 
mukavemetli üç bileşenli tamir harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Kolay hazırlanıp uygulanır.
	§ Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
	§ Tek katta istenilen performansı verir.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Yapısal tamiratta kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, yüzeylerin tamiratında,
	§ Fabrika, depo, hastane vb. gibi alanların 
zemin tamiratlarında,
	§ Yüksek dayanım isteyen zeminlerde zemin 
kaplaması olarak,
	§ Diletasyon profillerinin montajında,
	§ Bürüt betonda sağlam bir yüzey elde etmek 
amacıyla,
	§ Köşe pahlarının oluşturulmasında,
	§ Epoksi zemin kaplama ve Su yalıtımı öncesi 
zemin hazırlığında kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemi kontrol 
edilmeli %4 ün altında olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ B bileşen A bileşenin içerisine boşaltılarak 
homojen bir karışım elde edilene kadar 400 
devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır.

Uygulama;
	§ Zemine önceden DAYMAN EPO PR 
850 Astar uygulaması yapılacaksa astar 
uygulandıktan sonra ıslak iken tamirat 
yapılmalıdır.
	§ Hazırlanan EPO MORTAR mala veya 
spatula ile uygulanabilir.
	§ En az 4 mm m fazla 50 mm uygulanmalıdır.
	§ Kalın uygulamalar 2 -3 kat olarak 
uygulanabilir.
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene 
kadar beklenmelidir.
	§ Hazırlanan ürünün 40 dakika içerisinde 
kullanılması gerekmektedir.

	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO MORTAR – 855 yaş iken 
solvent ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO MORTAR – 855 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 2,00 kg/dm³

AMBALAJ: 
A Bileşen : 2,00 kg teneke kutu
B Bileşen : 1,00 kg teneke kutu
C Bileşen : 22.00 kg  torba

RENK :
	§ Sarı kum rengi

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

         Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.613/8B

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Birim hacim kütlesi : 2,00 kg/dm³

Basınç Dayanımı 7 gün : ≥ 70 N/mm² 

Eğilme Dayanımı 7 gün : ≥ 25 N/mm²

Aderans : 2,5 N/mm²

Uygulama süresi : 40 dk.

Ön priz süresi : 24 saat

Tam Kürlenme Süresi : 7 gün

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +70°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO GROUT - 858 / 3 BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI SOLVENTSİZ YÜKSEK MUKAVEMETLİ GROUT HARCI

TANIM:
	§ 3  bileşenli, Epoksi esaslı, solventsiz, 
akışkan, yüksek mukavemetli, hızlı priz alan 
grout harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Astar gerektirmez.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Kolay hazırlanıp uygulanır.
	§ Akıcı kıvamı sayesinde, kendiliğinden 
yerleşebilir.
	§ Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
	§ Beton ve çeliğe aderansta mükemmel sonuç 
verir.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ RES santrallerinde türbinlerin 
sabitlenmesinde ve dolgularının 
yapılmasında kullanılır.
	§ Endüstriyel kullanıma uygundur.
	§ Makinelerin ayaklarının sabitlenmesinde,
	§ Çelik kolonların temele sabitlenmesinde,
	§ Prefabrik beton yapı elemanlarının 
montajında,
	§ Beton, yüzeylerin tamiratında,
	§ Betondaki boşlukların doldurulmasında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemi kontrol 
edilmeli %4 ün altında olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A ve B bileşenleri temiz bir kaba boşaltılıp, 
2 dakika düşük devirli bir karıştırıcı ile 
karıştırılır.
	§ Elde edilen bu karışımın üzerine, yavaşça 
C bileşeni eklenerek 400-600 devir/dk’lık bir 
karıştırıcı yardımı ile homojen karışım elde 
edilinceye kadar karıştırılır.

Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün dökülerek, mala veya 
spatula ile uygulanabilir.
	§ Kalın uygulamalar 2 -3 kat olarak 
uygulanabilir.
	§ Katlar arasında tam kuruma gerçekleşene 
kadar beklenmelidir.

	§ Hazırlanan ürünün 20 dakika içerisinde 
kullanılması gerekmektedir.
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO GROUT – 858 yaş iken 
solvent ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO GROUT – 858 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1 mm kalınlık için 1,85 kg/m

AMBALAJ: 
Ambalaj : 15,00 Kg set 
 A+B+C Bileşen
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.  
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Birim hacim kütlesi : 1,90 kg/dm²

Basınç Dayanımı          28 gün : ≥ 80 N/mm² 

Eğilme Dayanımı          28 gün : ≥ 30 N/mm²

Aderans : 4,0 N/mm²

Uygulama süresi : 20 dk.

Ön priz süresi : 24 saat

Tam Kürlenme Süresi : 7 gün

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +70°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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CRACK POL WT - 815 / POLİÜRETAN ESASLI İKİ BİLEŞENLİ ENJEKSİYON ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ İki bileşenli,düşük viskoziteli ve kapalı hücreli 
olup suyla reaksiyona giren enjeksiyon 
reçinesidir.

AVANTAJLARI:
	§ Su ile reaksiyona girerek suyu keser.
	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Zayıf asitlere, mikro organizmalara, alkaliye 
ve suya dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Temeller
	§ Perdeler
	§ İstinat duvarları
	§ Barajlar
	§ Atık su tesisleri
	§ Çatlak duvarlar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Enjeksiyon yapılacak bölgedeki çatlaklar ve 
derzlerde bulunan tüm serbest parçacıklar 
temizlenmelidir. 
	§ 3mm den büyük çatlaklar uygun tamir 
malzemeleri ile kapatılmalıdır. 
	§ Sızıntının geldiği bölgeye ve duruma göre 
pakerlerin yerleri belirlenir. 
	§ Pakerler (enjektörler) 45 derece açı ile 
yerleştirilir. 
	§ Pakerler betonarme kalınlığının yarısı kadar 
mesafeye çakılmalıdır.
	§  Pakerler arası mesafe 15 cm ile 90 cm arası 
olabilir. 
	§ Delik içleri tozdan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir 
karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. 

Uygulama:
	§ Hazırlanan pakerlere enjeksiyon pompası ile 
uygulanır. 
	§ Uygulama basıncı 14 ile 200 bar arasında 
değişkenlik gösterir. 
	§ Uygulamaya ilk pakerden başlanmalıdır. 
	§ Düşük basınçla başlayıp reçine taşmaya 
başlayana kadar basınç arttırılır. 
	§ Reçine taşmasından sonra diğer pakere 
geçilmelidir. 

	§ Enjeksiyon uygulamasında tüm pakerlerden 
enjekte edilen reçine betonarmede sızıntı 
yapan çatlaklardan saf reçine taşacaktır. 
	§ Bu işlem den sonra uygulama sonlandırılır. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ CRACK POL WT 815 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ CRACK POL WT 815 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1 Lt Boşluk için yaklaşık  0,100 Kg 

AMBALAJ: 
	§ A bileşen :   5,00 kg 
	§ B bileşen :   0,500 kg 

	§ A bileşen :   25,00 kg 
	§ B bileşen :   2,500 kg

RENK:
	§ Sarımtrak – şişince sarı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ CRACK POL WT 815 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamda çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

A Bileşen
Renk : Şeffaf - Sarı

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3

Vizikosite : 400 cp

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Katı madde : %100

Raf Ömrü : 12 Ay

B Bileşen
Renk : Şeffaf - Sarı

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3

Vizikosite : 15 cp

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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CRACK EPO - 817 / EPOKSİ ESASLI İKİ BİLEŞENLİ ENJEKSİYON ÜRÜNÜ 

TANIM:
	§ İki bileşenli, düşük viskoziteli ve güçlendirme 
uygulamalarında kullanılabilen enjeksiyon 
reçinesidir.

AVANTAJLARI:
	§ Güçlü bir bağlayıcıdır.
	§ Hızlı sonuç verir.
	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Zayıf asitlere, mikro organizmalara, alkaliye 
ve suya dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Temeller
	§ Perdeler
	§ İstinat duvarları
	§ Barajlar
	§ Atık su tesisleri
	§ Çatlak duvarlardaki güçlendirme 
imalatlarında

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Enjeksiyon yapılacak bölgedeki çatlaklar ve 
derzlerde bulunan tüm serbest parçacıklar 
temizlenmelidir. 
	§ Tüm çatlakların üzerine DAYMAN BOND 
860, DAYMAN BONDEPO 859, DAYMAN 
BOND EPO PRO 857 ürünlerinden biri 
uygulanarak sızdırmazlık sağlanmalıdır. 
	§ Pakerler (enjektörler) 45 derece açı ile 
yerleştirilir. 
	§ Pakerler betonarme kalınlığının yarısı kadar 
mesafeye çakılmalıdır.
	§  Pakerler arası mesafe 15 cm ile 90 cm arası 
olabilir. 
	§ Delik içleri tozdan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir 
karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Hazırlanan pakerlere enjeksiyon pompası ile 
uygulanır. 
	§ Uygulama basıncı 14 ile 200 bar arasında 
değişkenlik gösterir. 
	§ Uygulamaya ilk pakerden başlanmalıdır. 
	§ Düşük basınçla başlayıp reçine taşmaya 
başlayana kadar basınç arttırılır. 

	§ Reçine taşmasından sonra diğer pakere 
geçilmelidir. 
	§ Bu işlem den sonra uygulama sonlandırılır. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ CRACK EPO - 817 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ CRACK EPO - 817 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1 Lt Boşluk için yaklaşık  1,00 Kg 

AMBALAJ: 
	§ A bileşen :   10,00 kg 
	§ B bileşen :   5,00 kg 

RENK:
	§ Şeffaf – Sarı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ CRACK EPO – 817  5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamda çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar. OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

A Bileşen
Renk : Şeffaf - Sarı

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Katı madde : %100

Raf Ömrü : 12 Ay

B Bileşen
Renk : Şeffaf - Sarı

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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BOND - 861 / POLYESTER ESASLI ANKRAJ ÜRÜNÜ 300 ml

TANIM:
	§ Polyester esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj 
ürünü.  

AVANTAJLARI:
	§ Tabanca ile uygulanır.
	§ Ekonomiktir.
	§ Tiksotropiktir,sarkma yapmaz
	§ Uygulaması kolay ve hızlıdır.
	§ Hızlı sonuç verir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde,
	§ Taş yapı elemanlarının yapıştırılması ve 
sabitlenmesinde,
	§ Alüminyum doğrama ve korkulukların 
sabitlenmesinde,
	§ Enjeksiyon öncesi çatlakların 
sızdırmazlığının sağlanmasında.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
sağlam yüzeye uygulama yapılmalıdır.
	§ Delik çapı, ankraj yapılacak pim çapından 4 
mm daha büyük olmalıdır.
	§ Delik derinliği kabaca delik çapının 15 katı 
olmalıdır.
	§ Deliklerde toz, yağ yabancı madde 
kalmayacak şekilde, fırça veya basınçlı hava 
ile temizlenmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Uygulamaya hazırdır. 

Uygulama;
	§ Ankraj
	§ Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır.
	§ DAYMAN BOND 861 uygun bir yerde 
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa 
akıtılmalıdır.
	§ Tam karışım sağlandıktan sonra deliğin 2/3 
ü doldurulur.
	§ Ankrajı yapılacak demir vb. döndürülerek 
deliğe sokulur.
	§ Ürünün kenarlardan taşması gerekmektedir.
	§ Taşmamışsa ilave edilerek işlem tekrarlanır.
	§ Yapıştırma
	§ Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır.
	§ DAYMAN BOND 861 uygun bir yerde 
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa 
akıtılmalıdır.
	§ Tam karışım sağlandıktan sonra 
yapıştırılacak yüzeye uygulanarak 
yapıştırma işlemi yapılır.
	§ Tam kürünü alana kadar hareket 
ettirilmemelidir. 
	§ Enjeksiyon Öncesi Çatlak Sızdırmazlığı

	§ Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır.
	§ DAYMAN BOND 861 uygun bir yerde 
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa 
akıtılmalıdır.
	§ Tam karışım sağlandıktan sonra Çatlak 
yüzey tamamen kapanacak ve maksimum 
mukavemete ulaşacak şekilde uygulanır.
	§ Tam kürünü aldıktan sonra enjeksiyon 
işlemine geçilir.

DİKKAT EDİLECEK 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN BOND   – 861 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN BOND   – 861 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yoğunluk  1,60 kg/Lt

AMBALAJ: 
	§ 280 ml kartuş
	§ 12 ad / koli

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Birim hacim kütlesi : 1,60 kg/lt

Aderans : 2,0 N/mm²

Uygulama süresi : 5 dk.

Kürlenme Süresi : 40 dk.

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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BOND EPO - 859 / EPOKSİ ESASLI ANKRAJ ÜRÜNÜ 300 ml 

TANIM:
	§ Epoksi esaslı, iki bileşenli kimyasal ankraj 
ürünü.  

AVANTAJLARI:
	§ Tabanca ile uygulanır.
	§ Ekonomiktir.
	§ Tiksotropiktir,sarkma yapmaz.
	§ Uygulaması kolay ve hızlıdır.
	§ Hızlı sonuç verir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde,
	§ Taş yapı elemanlarının yapıştırılması ve 
sabitlenmesinde,
	§ Alüminyum doğrama ve korkulukların 
sabitlenmesinde,
	§ Enjeksiyon öncesi çatlakların 
sızdırmazlığının sağlanmasında.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
sağlam yüzeye uygulama yapılmalıdır.
	§ Delik çapı, ankraj yapılacak pim çapından 4 
mm daha büyük olmalıdır.
	§ Delik derinliği kabaca delik çapının 15 katı 
olmalıdır.
	§ Deliklerde toz, yağ yabancı madde 
kalmayacak şekilde, fırça veya basınçlı hava 
ile temizlenmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Uygulamaya hazırdır.

Uygulama;
	§ Ankraj
	§ Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır.
	§ DAYMAN BOND 859 uygun bir yerde 
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa 
akıtılmalıdır.
	§ Tam karışım sağlandıktan sonra deliğin 2/3 
ü doldurulur.
	§ Ankrajı yapılacak demir vb. döndürülerek 
deliğe sokulur.
	§ Ürünün kenarlardan taşması gerekmektedir.
	§ Taşmamışsa ilave edilerek işlem tekrarlanır.
	§ Yapıştırma
	§ Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır.
	§ DAYMAN BOND 859 uygun bir yerde 
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa 
akıtılmalıdır.
	§ Tam karışım sağlandıktan sonra 
yapıştırılacak yüzeye uygulanarak 
yapıştırma işlemi yapılır.
	§ Tam kürünü alana kadar hareket 
ettirilmemelidir. 
	§ Enjeksiyon Öncesi Çatlak Sızdırmazlığı

	§ Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır.
	§ DAYMAN BOND 859 uygun bir yerde 
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa 
akıtılmalıdır.
	§ Tam karışım sağlandıktan sonra Çatlak 
yüzey tamamen kapanacak ve maksimum 
mukavemete ulaşacak şekilde uygulanır.
	§ Tam kürünü aldıktan sonra enjeksiyon 
işlemine geçilir.

DİKKAT EDİLECEK 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN BOND   – 859 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN BOND   – 859 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yoğunluk  1,70 kg/Lt

AMBALAJ: 
	§ 280 ml kartuş

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Birim hacim kütlesi : 1,70 kg/lt

Aderans : >4,00 N/mm²

Basınç dayanımı : > 60 N/mm²

Eğilme Dayanımı : > 18 N/mm²

Uygulama süresi : 5 dk.

Kürlenme Süresi : 40 dk.

Tam kürlenme : 7 gün

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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PWR CARBON - 5000 / KARBON ELYAF LİFLİ KUMAŞ YAPI GÜÇLENDİRİCİ KUMAŞLAR

TANIM:
	§ Ana bileşimleri olan karbonlaşmış akrilik 
elyaf, katran ve naylondan elde edilen 
kumaş inceliğinde ipliksi bir teknoloji 
ürünüdür. Karbon fiberin yapısı, çelikten 5 
kat daha hafif olmasına rağmen gerilmeye 
karşı çelikten 3 kat daha dayanıklıdır. 
Dünyada bilinen en sağlam malzemelerden 
biridir. İplik yumuşaklığında olan lifler 
kolayca istenilen şekle getirilmekte ve özel 
epoksi reçineler ile rijit hale gelmektedir.

AVANTAJLARI:
	§ Malzemenin korozyona dayanıklı olması 
bina ömrünü 1000 yıla kadar uzatır.
	§ Kolonun etriye sıklaştırma bölgelerine 
sarıldığında ilave etriye görevi görür ve 
kolonun kesme kapasitesini arttırır. Kolonlara 
sarıldığında düşey taşıma kapasitesini 
arttırır. Duvarların dağılmasını engeller.
	§ Komple sarılan kolonların esneme 
kapasitesini çok büyük
	§ oranda artırır. Böylece kolonlarda kırılmalar 
olmaz.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Karbon elyafın depreme karşı bina 
güçlendirmesi olarak Orta-hafif hasarlı 
yapıların kolon ve kirişlerinin tamiratında. 
Korozyona uğramış hasarlı, köprü, viyadük, 
kolon ve kirişlerin tamiratında.
	§ Tarihi eserlerin, tamiratında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 
	§ Yapılara ekstra ağırlık bindirmeyen ve çok 
ince olması nedeniyle alan kaybettirmeyen 
çelikten daha güçlü ama çok daha hafif bir 
güçlendirme sistemidir. Çeliğe göre korozyon 
ve paslanma problemi yoktur. Kolay şekil 
alabilir

	§ *Dokuma sıklığı talebe göre 24K veya 12K
	§ **Çekme dayanımı 4200Mpa veya 4900 Mpa

UYGULAMA:
Yüzey Hazırlığı:

	§  Uygulama yapılacak yapı elemanının yüzeyi  
sıva, boya,yağ, pas gibi kalıntılardan ve  
zayıf çimento şerbeti, zayıf parçacıklardan 
arındırılarak temizlenmeli ve düzgün 
bir satıh elde edilecek şekilde gerekli 
tamiratlar yapılmalıdır. Kolonlarda önemli 
korozyonlar var ise kırılıp demir donatı 
pastan arındırılmalı ve korozyon önleyici 
astar malzemesi ile astarlanarak BOND EPO 
PRO 857 epoksi tamir harcı ile tamir edilerek 
düzgün bir yüzey elde edilmelidir.

Astar :
	§ Uygulama öncesinde yüzey, EPO PRO 
850 astar ile 300-400 gr/m2 sarfiyatla 
astarlanarak yapışmaya uygun hale getirilir. 
Yapıştırma işlemi için astar kurumasını 
beklemek gereklidir.
	§ Yapıştırma Metodu:
	§ PWR CARBON 5000 ihtiyaca göre kesilip 
hazır hale getirilir. Spatula veya rulo ile EPO 
PR 850 epoksi reçine beton yüzeye sürülür. 
Karbon elyaf PWR CARBON 5000, yüzeye 
uygulanmış EPO PR 850 üzerine elle hava 
boşluğu kalmayacak şekilde yapıştırılır. 
Bu işlemi yaparken tırtıklı bir rulo ile alttaki 
epoksi reçinenin karbon elyafın üzerinden 
dışarıya çıkması sağlanır. Tüm yüzeye aynı 
işlem homojen bir şekilde epoksi reçine üst 
yüzeye çıkacak şekilde yapılır.
	§ Epoksi reçine yetersiz gelirse EPO PR 850 
epoksi reçine üst yüzeye tekrar çekilerek 
karbon elyaf kumaşın reçineye doyurulması 
sağlanır.

Islak Uygulama Metodu:
	§ Islak uygulama metodu, 300 gr/ m² den 
daha ağır ve sıkı örgülü elyaf kumaşlar 
için daha uygundur. Elyaf bir tezgah masa 
üzerinde EPO PR 850 ile doyurulan PWR 
CARBON 5000 ıslak haldeyken, daha önce 
astarlanmış ve kurumasını tamamlamış 
yüzeye elle hava boşluğu kalmayacak 
şekilde yapıştırılır.
	§ Güçlendirme işlemi bitmiş uygulamanın 
üzerine sıva yapmak istenirse, sonlanan 
yüzeye epoksi astar EPO PR 850 çekilerek 
kuru haldeki silis kumu serpilir ve yüzey sıva 
uygulamasına uygun hale getirilir.

SORUMLULUK:
	§ Bu teknik dokümanda yer alan 
veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş. sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede 
ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler 
dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan 
dolayı oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN 
YAPI KİMYASALLARI A.Ş.Teknik Yalıtım 
Kimya Endüstri San. ve Tic A.Ş. sorumlu 
tutulamaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk Siyah Siyah

Ağırlık 300 gr/ m² 600 gr/ m²

Rulo Ebat 0,50x100 m   1 x 50 m

Dokuma Tek yön* Çift yön*

Çekme Dayanımı   4200-4900 MPa** 4200-4900 MPa**

Esneklik 240 Gpa 240 Gpa

Deformasyon Max. %2 Max. %2

Elyaf Kalınlığı 0,166 mm 0,335 mm
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TANIM:
	§ Poliüretan ve epoksi enjeksiyon reçineleri 
için enjeksiyon dübeli.

AVANTAJLARI:
	§ Ekonomiktir.
	§ Kolay uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Poliuretan ve epoksi reçinelerin 
uygulanmasında kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Enjeksiyon yapılacak bölgedeki çatlaklar ve 
derzlerde bulunan tüm serbest parçacıklar 
temizlenmelidir. 
	§ 3mm den büyük çatlaklar uygun tamir 
malzemeleri ile kapatılmalıdır. 
	§ Sızıntının geldiği bölgeye ve duruma göre 
pakerlerin yerleri belirlenir. 
	§ Pakerler (enjektörler) 45 derece açı ile 
yerleştirilir. 
	§ Pakerler betonarme kalınlığının yarısı kadar 
mesafeye çakılmalıdır.
	§  Pakerler arası mesafe 15 cm ile 90 cm arası 
olabilir. 
	§ Delik içleri tozdan arındırılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Kullanılacak ürün uygun şekilde hazırlanır.

Uygulama;
	§ Hazırlanan pakerlere enjeksiyon pompası ile 
uygulanır. 
	§ Uygulama basıncı 14 ile 200 bar arasında 
değişkenlik gösterir. 
	§ Uygulamaya ilk pakerden başlanmalıdır. 
	§ Düşük basınçla başlayıp reçine taşmaya 
başlayana kadar basınç arttırılır. 
	§ Reçine taşmasından sonra diğer pakere 
geçilmelidir. 
	§ Enjeksiyon uygulamasında tüm pakerlerden 
enjekte edilen reçine betonarmede sızıntı 
yapan çatlaklardan saf reçine taşacaktır. 
	§ Bu işlem den sonra uygulama sonlandırılır. 

PACKER - 70 - 120 / ENJEKSİYON DÜBELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Çap : 14 mm

Boy : 70 – 120 mm
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TANIM:
	§ Çimento esaslı, silis agregalı, yüzey aşınma 
direnci yüksek, özel kimyasal katkılar içeren, 
kullanıma hazır, toz halde serpilerek uygulanan 
yüzey sertleştirme ürünüdür.

AVANTAJLARI:
	§ Beton yüzeylerden çok daha yüksek 
mukavemete sahiptir. 
	§ Sertlik derecesi yüksektir. 
	§ Yüzey tozumasının geciktirir. 
	§ Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar. 
	§ Geçirgenliği düşüktür. 
	§ Doğal dekoratif görünüme sahiptir.   
	§ Kolay ve pratik uygulanır. 
	§ Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış mekânlarda,
	§ Endüstriyel bina zeminleri için dekoratif aşınmaz 
kaplama oluşturmak,
	§ Araç trafiğine maruz kalan alanlarda aşınma 
direnci yüksek zemin oluşturmak,
	§ Fabrika, depo, helikopter pistleri, yer altı 
geçitleri, Otopark, okul, alışveriş merkezi, metro 
istasyonları gibi mineral esaslı tüm zemin 
kaplama alanlarında,
	§ Taşıyıcı beton ve şapların yüzeylerinin 
güçlendirilmesinde kullanılır.
	§ Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen betonun 
aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını beton 
yüzeyinde artırmak amaçlıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Dökümü yapılacak beton en az C25 kalitesinde 
olmalıdır.
	§ Beton, çatlamasını engellemek üzere tüm 
tedbirler alınmalıdır ( Hasır çelik, Fiber lif katkı, 
çelik tel katkısı vb.).
	§ Beton en az 7 cm kalınlıkta olmalıdır.
	§ Su çimento oranına dikkat edilmeli 0,45 in 
üzerinde olmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kullanıma hazırdır, torba açıldıktan sonra 
temiz bir kovaya aktarılır.
	§ Daha sonra uygulamaya geçilir.

Uygulama;
	§ HARD-C  – 700 uygulamasına başlamadan 
önce beton yüzey, tahta mala veya mastar ile 
düzeltilmelidir.
	§ Zamanlama hava şartlarına göre 
değişebileceğinden dolayı, beton üzerine 
çıkıldığında 0,5 – 1,5 cm ayak izi kalacak 
şekilde sertleştikten sonra uygulamaya 
başlanmalıdır.
	§ Beton suyunu kaybetmeli ancak tam kuruma 
gerçekleşmemelidir.

	§ Ana birleşim noktalarında dayanımı arttırmak 
için 5-10 cm genişliğinde ürün uygulanır.
	§ Ürünün 2/3 ü tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 
yüzeye serpilerek uygulanır.
	§ Ürün çok uzaktan serpilmemeli, bu ve 
benzeri uygulamalarda ürün partiküllerine 
ayrılacağından dolayı arzu edilen kalitede imalat 
yapılamayabilir.
	§ Ürün zemindeki suyu yeterince emince ( renk 
değiştirince) perdah makinesi veya tahta mala 
ile yüzeye yedirilerek düzeltilir.
	§ Ürünün kalan 1/3 lük miktarı ilk uygulamadaki 
gibi yüzeye serpilerek uygulama 
tekrarlanmalıdır. 
	§ Tepsi perdahtan sonra bıçaklı perdaha geçilerek 
yüzey parlatılır.
	§ Derz kesme işlemi yapılacak ise betonun yeterli 
sertliğe ulaşması beklenmelidir.
	§ Uygulama bittikten sonra, betonun suyunu 
hızla terk ederek rötre çatlağı oluşturmasını 
engellemek ve arzu edilen mukavemete 
ulaşabilmek için, yüzey mutlaka DAYMAN AC- 
CURE – 710 veya DAYMAN P-CURE – 711 ile 
kaplanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Perdah işleminin zamanlaması yüzey 
uygulamanın kalitesi açısından çok önemlidir. 
	§ Erken veya çok geç uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN HARD–C  - 700 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN HARD–C  - 700 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 4,00 – 6,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 110 x 110 cm
Paletteki adet : 64

RENK:
	§ Gri, Kırmızı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

           Ocak 2020

HARD C - 700 / SİLİS AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRME ÜRÜNÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Basınç Dayanımı 28 gün : ≥ 20 N/mm2 

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 4,5 N/mm2 

Su Emme : ≤ 10 gr 

Renk : Gri, Kırmızı

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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HARD C - 701 / KUVARS  AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRME ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Çimento esaslı, kuvars, yüzey aşınma direnci 
yüksek, özel kimyasal katkılar içeren, kullanıma 
hazır, toz halde serpilerek uygulanan yüzey 
sertleştirme ürünüdür.

AVANTAJLARI:
	§ Beton yüzeylerden çok daha yüksek 
mukavemete sahiptir. 
	§ Sertlik derecesi yüksektir. 
	§ Yüzey tozumasının geciktirir. 
	§ Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar. 
	§ Geçirgenliği düşüktür. 
	§ Doğal dekoratif görünüme sahiptir.   
	§ Kolay ve pratik uygulanır. 
	§ Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış mekânlarda,
	§ Endüstriyel bina zeminleri için dekoratif aşınmaz 
kaplama oluşturmak,
	§ Araç trafiğine maruz kalan alanlarda aşınma 
direnci yüksek zemin oluşturmak,
	§ Fabrika, depo, helikopter pistleri, yer altı 
geçitleri, Otopark, okul, alışveriş merkezi, metro 
istasyonları gibi mineral esaslı tüm zemin 
kaplama alanlarında,
	§ Taşıyıcı beton ve şapların yüzeylerinin 
güçlendirilmesinde kullanılır.
	§ Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen betonun 
aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını beton 
yüzeyinde artırmak amaçlıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Dökümü yapılacak beton en az C25 kalitesinde 
olmalıdır.
	§ Beton, çatlamasını engellemek üzere tüm 
tedbirler alınmalıdır ( Hasır çelik, Fiber lif katkı, 
çelik tel katkısı vb.).
	§ Beton en az 7 cm kalınlıkta olmalıdır.
	§ Su çimento oranına dikkat edilmeli 0,45 in 
üzerinde olmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kullanıma hazırdır, torba açıldıktan sonra 
temiz bir kovaya aktarılır.
	§ Daha sonra uygulamaya geçilir.

Uygulama;
	§ HARD-C  – 701 uygulamasına başlamadan 
önce beton yüzey, tahta mala veya mastar ile 
düzeltilmelidir.
	§ Zamanlama hava şartlarına göre 
değişebileceğinden dolayı, beton üzerine 
çıkıldığında 0,5 – 1,5 cm ayak izi kalacak 
şekilde sertleştikten sonra uygulamaya 
başlanmalıdır.
	§ Beton suyunu kaybetmeli ancak tam kuruma 
gerçekleşmemelidir.

	§ Ana birleşim noktalarında dayanımı arttırmak 
için 5-10 cm genişliğinde ürün uygulanır.
	§ Ürünün 2/3 ü tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 
yüzeye serpilerek uygulanır.
	§ Ürün çok uzaktan serpilmemeli, bu ve 
benzeri uygulamalarda ürün partiküllerine 
ayrılacağından dolayı arzu edilen kalitede imalat 
yapılamayabilir.
	§ Ürün zemindeki suyu yeterince emince ( renk 
değiştirince) perdah makinesi veya tahta mala 
ile yüzeye yedirilerek düzeltilir.
	§ Ürünün kalan 1/3 lük miktarı ilk uygulamadaki 
gibi yüzeye serpilerek uygulama 
tekrarlanmalıdır. 
	§ Tepsi perdahtan sonra bıçaklı perdaha geçilerek 
yüzey parlatılır.
	§ Derz kesme işlemi yapılacak ise betonun yeterli 
sertliğe ulaşması beklenmelidir.
	§ Uygulama bittikten sonra, betonun suyunu 
hızla terk ederek rötre çatlağı oluşturmasını 
engellemek ve arzu edilen mukavemete 
ulaşabilmek için, yüzey mutlaka DAYMAN AC- 
CURE – 710 veya DAYMAN P-CURE – 711 ile 
kaplanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Perdah işleminin zamanlaması yüzey 
uygulamanın kalitesi açısından çok önemlidir. 
	§ Erken veya çok geç uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN HARD–C  - 701 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN HARD–C  - 701 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 4,00 – 6,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 110 x 110 cm
Paletteki adet : 64

RENK:
	§ Gri, Kırmızı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: Gri: 
04.613/3F04 Kırmızı: 04.613/3F05

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu 1650 kg/m3 

Basınç Dayanımı 28 gün : ≥ 20 N/mm2 

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 4,5 N/mm2 

Su Emme : ≤ 10 gr 

Renk : Gri, Kırmızı

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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HARD C - 702 / KORUND  AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRME ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Çimento esaslı, korund agregalı, yüzey aşınma 
direnci yüksek, özel kimyasal katkılar içeren, 
kullanıma hazır, toz halde serpilerek uygulanan 
yüzey sertleştirme ürünüdür.

AVANTAJLARI:
	§ Beton yüzeylerden çok daha yüksek 
mukavemete sahiptir. 
	§ Sertlik derecesi yüksektir. 
	§ Yüzey tozumasının geciktirir. 
	§ Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar. 
	§ Geçirgenliği düşüktür. 
	§ Doğal dekoratif görünüme sahiptir.   
	§ Kolay ve pratik uygulanır. 
	§ Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış mekânlarda,
	§ Endüstriyel bina zeminleri için dekoratif aşınmaz 
kaplama oluşturmak,
	§ Araç trafiğine maruz kalan alanlarda aşınma 
direnci yüksek zemin oluşturmak,
	§ Fabrika, depo, helikopter pistleri, yer altı 
geçitleri, Otopark, okul, alışveriş merkezi, metro 
istasyonları gibi mineral esaslı tüm zemin 
kaplama alanlarında,
	§ Taşıyıcı beton ve şapların yüzeylerinin 
güçlendirilmesinde kullanılır.
	§ Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen betonun 
aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını beton 
yüzeyinde artırmak amaçlıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Dökümü yapılacak beton en az C25 kalitesinde 
olmalıdır.
	§ Beton, çatlamasını engellemek üzere tüm 
tedbirler alınmalıdır ( Hasır çelik, Fiber lif katkı, 
çelik tel katkısı vb.).
	§ Beton en az 7 cm kalınlıkta olmalıdır.
	§ Su çimento oranına dikkat edilmeli 0,45 in 
üzerinde olmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kullanıma hazırdır, torba açıldıktan sonra 
temiz bir kovaya aktarılır.
	§ Daha sonra uygulamaya geçilir.

Uygulama;
	§ HARD-C  – 702 uygulamasına başlamadan 
önce beton yüzey, tahta mala veya mastar ile 
düzeltilmelidir.
	§ Zamanlama hava şartlarına göre 
değişebileceğinden dolayı, beton üzerine 
çıkıldığında 0,5 – 1,5 cm ayak izi kalacak 
şekilde sertleştikten sonra uygulamaya 
başlanmalıdır.
	§ Beton suyunu kaybetmeli ancak tam kuruma 
gerçekleşmemelidir.

	§ Ana birleşim noktalarında dayanımı arttırmak 
için 5-10 cm genişliğinde ürün uygulanır.
	§ Ürünün 2/3 ü tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 
yüzeye serpilerek uygulanır.
	§ Ürün çok uzaktan serpilmemeli, bu ve 
benzeri uygulamalarda ürün partiküllerine 
ayrılacağından dolayı arzu edilen kalitede imalat 
yapılamayabilir.
	§ Ürün zemindeki suyu yeterince emince ( renk 
değiştirince) perdah makinesi veya tahta mala 
ile yüzeye yedirilerek düzeltilir.
	§ Ürünün kalan 1/3 lük miktarı ilk uygulamadaki 
gibi yüzeye serpilerek uygulama 
tekrarlanmalıdır. 
	§ Tepsi perdahtan sonra bıçaklı perdaha geçilerek 
yüzey parlatılır.
	§ Derz kesme işlemi yapılacak ise betonun yeterli 
sertliğe ulaşması beklenmelidir.
	§ Uygulama bittikten sonra, betonun suyunu 
hızla terk ederek rötre çatlağı oluşturmasını 
engellemek ve arzu edilen mukavemete 
ulaşabilmek için, yüzey mutlaka DAYMAN AC- 
CURE – 710 veya DAYMAN P-CURE – 711 ile 
kaplanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Perdah işleminin zamanlaması yüzey 
uygulamanın kalitesi açısından çok önemlidir. 
	§ Erken veya çok geç uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ DAYMAN HARD–C  - 702 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN HARD–C  - 702 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 4,0 – 6,0  kg/m2

AMBALAJ: 
Kraft Torba : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 110 x 110 cm
Paletteki adet : 64

RENK:
	§ Gri, Kırmızı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: Gri: 04.613/3F10
Kırmızı: 04.613/3F11

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu 1650 kg/m3 

Basınç Dayanımı 28 gün : ≥ 42 N/mm2 

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 7,2 N/mm2 

Su Emme : ≤ 10 gr 

Renk : Gri, Kırmızı

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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AC CURE - 710 / AKRİLİK ESASLI BETON KÜR ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Akrilik esaslı, su bazlı akrilik emülsiyon 
esaslı, beton, şap ve çimento esaslı 
yüzeylerde kullanılan, yüzeyde mekanik 
direnci arttırıcı tabaka oluşturan beton kür 
malzemesidir. 

AVANTAJLARI:
	§ Yeni dökülmüş betonlardan hızlı su kaybını 
önler. Hidratasyon için gerekli suyu betonda 
hapseder. Diğer kürleme yöntemlerine 
göre daha ekonomiktir .Kapalı alanlarda 
kullanılabilir.
	§ Solventsizdir. Rötre çatlaklarını engeller.
	§ Uygulaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış mekânlarda,
	§ Tüm saha betonlarında,
	§ Yüzey sertleştiriciden sonra,
	§ Yatay ve dikey beton yapı elemanlarını 
kürlenmesinde kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Uygulama;

	§ Yeni dökümü yapılmış beton üzerine rulo 
veya püskürtme ekipmanı ile uygulanır.
	§ Ürün homojen bir şekilde yüzeyde boşluk 
bırakılmayacak şekilde uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Erken veya çok geç uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından 
ve yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN AC CURE – 710 yaş iken su ile 
temizlenebilir
	§ DAYMAN AC CURE – 710 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Ham beton yüzeyde : 0,200 – 0,250 
kg/m² 
	§ Yüzey sertleştirici uygulanmış ise: 0,150 – 
0,200 kg/m²

AMBALAJ: 
Sıvı                                 : 30,00 kg plastik bidon 
Palet ölçüsü                : 80 x 120 cm
Paletteki adet            : 24

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Ürün donma riski taşıdığından 5 C’nin 
altında depolanmamalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.613/1F

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ürün içeriği : Akrilik Reçine

Kuruma süresi : 2 saat 30 dakika

Görünüm : Beyaz renkli sıvı

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C

Yoğunluk : 1 kg/dm3
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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P-CURE - 711 / PARAFİN ESASLI BETON KÜRÜ

TANIM:
	§ Parafin esaslı, su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, 
beton, şap ve çimento esaslı yüzeylerde 
kullanılan, yüzeyde mekanik direnci arttırıcı 
tabaka oluşturan beton kür malzemesidir. 

AVANTAJLARI:
	§ Yeni dökülmüş betonlardan hızlı su kaybını 
önler. 
	§ Hidratasyon için gerekli suyu betonda hapseder.
	§ Diğer kürleme yöntemlerine göre daha 
ekonomiktir.
	§ Kapalı alanlarda kullanılabilir.
	§ Solventsizdir.
	§ Rötre çatlaklarını engeller.
	§ Uygulaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış mekânlarda,
	§ Tüm saha betonlarında,
	§ Yüzey sertleştiriciden sonra,
	§ Yatay ve dikey beton yapı elemanlarını 
kürlenmesinde kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Uygulama;

	§ Yeni dökümü yapılmış beton üzerine rulo veya 
püskürtme ekipmanı ile uygulanır.
	§ Ürün homojen bir şekilde yüzeyde boşluk 
bırakılmayacak şekilde uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Erken veya çok geç uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN P CURE – 711 yaş iken su ile 
temizlenebilir
	§ DAYMAN P CURE – 711 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Ham beton yüzeyde          : 0,200 – 0,250 kg/m² 
	§ Yüzey sertleştirici uygulanmış ise:

0,150 – 0,200 kg/m²

AMBALAJ: 
	§ Sıvı   :  30,00 kg plastik bidon 

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 

	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.
	§ Ürün donma riski taşıdığından 5 C’nin altında 
depolanmamalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ürün içeriği : Parafin Esaslı

Kuruma süresi : 2 saat 30 dakika

Görünüm : Beyaz renkli sıvı

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C

Yoğunluk : 1 kg/dm3

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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DECO - C - 740 / BASKI BETON TOZ ÜRÜNÜ GRİ

TANIM:
	§ Çimento esaslı, baskı beton sistemleri için özel 
üretilmiş,  yüzey aşınma direnci yüksek, özel 
kimyasal katkılar içeren, kullanıma hazır, toz 
halde serpilerek uygulanan yüzey sertleştirme 
ürünüdür.

AVANTAJLARI:
	§ Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir.
	§ Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde 
edilir.
	§ DAYMAN DECO C POWDER ile ikincil renk 
seçenekleri arttırılabilir.
	§ Doğal dekoratif görünüme sahiptir.
	§ Beton yüzeylerden çok daha yüksek 
mukavemete sahiptir. 
	§ Sertlik derecesi yüksektir. 
	§ Yüzey tozumasının geciktirir. 
	§ Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar. 
	§ Geçirgenliği düşüktür. 
	§ Kolay ve pratik uygulanır. 
	§ Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Villa
	§ Otopark
	§ Yürüyüş yolları
	§ Okul
	§ Parklar
	§ AVM’ler
	§ Dekoratif görünüm istenen beton imalatı 
yapılabilecek tüm yüzeylerde çok başarılı 
uygulanır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Dökümü yapılacak beton en az C25 kalitesinde 
olmalıdır.
	§ Beton, çatlamasını engellemek üzere tüm 
tedbirler alınmalıdır ( Hasır çelik, Fiber lif katkı, 
çelik tel katkısı vb.).
	§ Beton en az 7 cm kalınlıkta olmalıdır.
	§ Su çimento oranına dikkat edilmeli 0,45 in 
üzerinde olmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kullanıma hazırdır, torba açıldıktan sonra 
temiz bir kovaya aktarılır.
	§ Daha sonra uygulamaya geçilir.

Uygulama;
	§ DECO – C uygulamasına başlamadan önce 
beton yüzey, tahta mala veya mastar ile 
düzeltilmelidir. 
	§ Zamanlama hava şartlarına göre 
değişebileceğinden dolayı, beton üzerine 
çıkıldığında 0,5 – 1,5 cm ayak izi kalacak 
şekilde sertleştikten sonra uygulamaya 
başlanmalıdır.
	§ Beton suyunu kaybetmeli ancak tam kuruma 
gerçekleşmemelidir.

	§ Ürünün 2/3 ü tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 
yüzeye serpilerek uygulanır.
	§ Ürün çok uzaktan serpilmemeli, bu ve 
benzeri uygulamalarda ürün partiküllerine 
ayrılacağından dolayı arzu edilen kalitede imalat 
yapılamayabilir.
	§ Ürün zemindeki suyu yeterince emince ( renk 
değiştirince) çelik mala ile yüzeye yedirilerek 
düzeltilir.
	§ Ürünün kalan 1/3 lük miktarı ilk uygulamadaki 
gibi yüzeye serpilerek uygulama 
tekrarlanmalıdır. 
	§ Bu uygulamadan sonra DAYMAN DECO-C 
POWDER  – 742 kalıbın içine homojen bir 
şekilde serpilir ve seçilen kalıp yüzeye basılır.
	§ Zemin betonu yeterince kuruduktan sonra 
yıkanmalıdır.
	§ Zamanlama ve yeterli yıkamayı yapmak 
dokunun elde edilmesi için önemlidir.
	§ Yıkama işleminden sonra kuruyan zemin gerekli 
temizlikten sonra yüzey mutlaka DAYMAN 
DECO- C FINISH 743 ile kaplanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Perdah işleminin zamanlaması yüzey 
uygulamanın kalitesi açısından çok önemlidir. 
	§ Erken veya çok geç uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN DECO–C  - 740 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN DECO–C  - 740 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken  3,00 – 4,00 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Toz  :  25,00 kg Kraft torba 

RENK:
	§ Çeşitli,  Özel renk talepleriniz için bizimle irtibata 
geçiniz.

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Kuru Yığın 
Yoğunluğu :1650 kg/m3 TS EN 1015-10

Basınç Dayanımı 
28 gün 

: ≥ 42,00 N/mm2 1-7-28 TS EN 
1015-11

Eğilme Dayanımı 
28 gün  : ≥ 7,20 N/mm2  TS EN 1015-11

Su Emme : ≤ 10 gr   TS EN 12808

Renk : Çeşitli – İletişime geçiniz

Tam Kürlenme 
Süresi : 28 gün

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.



BITUMEN PLUS - 300 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ÜRÜNLERİ

96

TANIM:
	§ Çimento esaslı, baskı beton sistemleri için özel 
üretilmiş,  kalıpların yapışmasını engelleyen ve 
dekoratif ikincil rengi oluşturan, özel kimyasal 
katkılar içeren, kullanıma hazır, toz üründür.

AVANTAJLARI:
	§ Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir.
	§ Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde 
edilir.
	§ DAYMAN DECO C 740 ile ikincil renk 
seçenekleri arttırılabilir.
	§ Doğal dekoratif görünüme sahiptir.
	§ Beton yüzeylerden çok daha yüksek 
mukavemete sahiptir. 
	§ Sertlik derecesi yüksektir. 
	§ Yüzey tozumasının geciktirir. 
	§ Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar. 
	§ Geçirgenliği düşüktür. 
	§ Kolay ve pratik uygulanır. 
	§ Araç trafiğine, yüksek oranda yüke dayanıklıdır.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Villa
	§ Otopark
	§ Yürüyüş yolları
	§ Okul
	§ Parklar
	§ AVM ’ler
	§ Dekoratif görünüm istenen beton imalatı 
yapılabilecek tüm yüzeylerde çok başarılı 
uygulanır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Dökümü yapılacak beton en az C25 kalitesinde 
olmalıdır.
	§ Beton, çatlamasını engellemek üzere tüm 
tedbirler alınmalıdır ( Hasır çelik, Fiber lif katkı, 
çelik tel katkısı vb.).
	§ Beton en az 7 cm kalınlıkta olmalıdır.
	§ Su çimento oranına dikkat edilmeli 0,45 in 
üzerinde olmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kullanıma hazırdır, torba açıldıktan sonra 
temiz bir kovaya aktarılır.
	§ Daha sonra uygulamaya geçilir.

Uygulama;
	§ DECO – C POWDER uygulamasına 
başlamadan önce beton yüzey, tahta mala veya 
mastar ile düzeltilmelidir. 
	§ Zamanlama hava şartlarına göre 
değişebileceğinden dolayı, beton üzerine 
çıkıldığında 0,5 – 1,5 cm ayak izi kalacak 
şekilde sertleştikten sonra uygulamaya 
başlanmalıdır.
	§ Beton suyunu kaybetmeli ancak tam kuruma 
gerçekleşmemelidir.

	§ Ürünün 2/3 ü tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 
yüzeye serpilerek uygulanır.
	§ Ürün çok uzaktan serpilmemeli, bu ve 
benzeri uygulamalarda ürün partiküllerine 
ayrılacağından dolayı arzu edilen kalitede imalat 
yapılamayabilir.
	§ Ürün zemindeki suyu yeterince emince ( renk 
değiştirince) çelik mala ile yüzeye yedirilerek 
düzeltilir.
	§ Ürünün kalan 1/3 lük miktarı ilk uygulamadaki 
gibi yüzeye serpilerek uygulama 
tekrarlanmalıdır. 
	§ Bu uygulamadan sonra DAYMAN DECO-C 
POWDER  – 742 kalıbın içine homojen bir 
şekilde serpilir ve seçilen kalıp yüzeye basılır.
	§ Zemin betonu yeterince kuruduktan sonra 
yıkanmalıdır.
	§ Zamanlama ve yeterli yıkamayı yapmak 
dokunun elde edilmesi için önemlidir.
	§ Yıkama işleminden sonra kuruyan zemin gerekli 
temizlikten sonra yüzey mutlaka DAYMAN 
DECO- C FINISH 743 ile kaplanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Perdah işleminin zamanlaması yüzey 
uygulamanın kalitesi açısından çok önemlidir. 
	§ Erken veya çok geç uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ DAYMAN DECO–C POWDER  - 742 yaş iken 
su ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN DECO–C POWDER  - 742 
kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken  0,200 – 0,400  kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Toz  :  15,00 kg Kova 

RENK:
	§ Çeşitli,  Özel renk talepleriniz için bizimle irtibata 
geçiniz.

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

	§ Çimento  esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze   temas   ettirmeyiniz
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

DECO - C POWDER - 742 / BASKI BETON DEKORATİF TOZ ÜRÜNÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli – İletişime geçiniz

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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DECO - C FINISH - 743 / BASKI BETON VE ZEMİN VERNİĞİ

TANIM:
	§ Solvent esaslı, parlak görünüm veren, baskı 
beton sisteminde dekoratif görünümü koruyan, 
şeffaf baskı beton cilasıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Uygulandığı zemine parlaklık katarak estetik 
görünmesini sağlar.
	§ Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde 
edilir.
	§ Yüzey tozumasını engeller. 
	§ Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar. 
	§ Geçirgenliği düşüktür. 
	§ Kolay ve pratik uygulanır. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm baskı beton yüzeyler
	§ Parlaklık ve koruma istenen emici yüzeyler

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması 
gerekmektedir. 
	§ Beton yüzeylerde, yüzeydeki derin boşluklar 
DAYMAN REPAIR PLUS, DAYMAN EPO 
MORTAR veya DAYMAN BOND EPO ile tamir 
edilmelidir.

Uygulama;
	§ Tozu alınmış temiz yüzeye direk uygulanır. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Perdah işleminin zamanlaması yüzey 
uygulamanın kalitesi açısından çok önemlidir. 
	§ Erken veya çok geç uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN DECO–C  - 743 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN DECO–C  - 743 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken  0,100 – 0,300 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Sıvı  :  18,00 kg Kova 

RENK:
	§ Şeffaf

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak 
korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Solventlidir, solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Şeffaf - Parlak

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +35°C

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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LEVEL PR - 617 / TEK BİLEŞENLİ, EMİCİ YÜZEYLER İÇİN ASTAR

TANIM:
	§ Bileşiğinde özel kimyasallar bulunan, akrilik 
esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için astar 
malzemesidir..

AVANTAJLARI:
	§ Neme karşı dayanım sağlar.
	§ Emici yüzeylere yapılan çimento esaslı
	§ kaplamalarda hızlı su kaybından 
kaynaklanan
	§ çatlamaları önler.
	§ İçeriğinde solvent bulunmaz, kokusu yoktur, 
iç ortam uygulamaları için uygundur.
	§ Su geçirimsizdir.
	§ Dona karşı dirençlidir.
	§ İç ve dış kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç – dış, düşey – yatay uygulamalarda 
kullanılır.
	§ Emici yüzeyleri ( alçı, alçı plaka, gazbeton, 
sıva, sunta. Mdf v.b.)  neme karşı korumak 
için kullanılır.
	§ Seramik uygulamasından önce emici 
yüzeylerde kullanılarak; yapıştırıcının hızlı su 
kaybını engeller, çatlak gözlenmez.
	§ Yataydaki şap uygulamalarında kullanılarak 
zemin aderansı sağlanır, hava kabarcıkları 
azaltılır, tozuma engellenir.
	§ Duvar kağıdı ve boya yapılacak yüzeylerde 
astar olarak kullanılır.

UYGULAMA TALIMATI:
Karışımın Hazırlanması;

	§ DAYMAN PR  -  A - 617  Uygulamaya 
hazırdır.

Uygulama;
	§ Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü 
kirden arındırılmalıdır.

	§ DAYMAN PR  -  A - 617  fırça veya rulo 
yardımı ile homojen dağılım sağlanacak 
şekilde yüzeye uygulanır. Ortalama 2 saat 
sonra ikinci kat uygulamasına geçilebilir. 
Ürünün tam olarak kuruduğundan emin 
olunmalıdır.

	§ DAYMAN PR  -  A - 617  inceltileceği 
su miktarı; uygulama yapılacak yüzeyin 
emiciliğine, ortamın sıcaklığına ve nemine 
bağlı olarak değişkenlik gösterir.

	§ Seramik ve yatay şap kullanımlarından önce  
1/1 oranında su ile inceltilmelidir.
	§ Boya kaplama yapılacak emici yüzeylerde 
astar olarak kullanımında 1/2 oranında su ile 
inceltilmelidir.

	§ Alçı sıva  sonrası kullanımında birinci katta 
1/2 oranında su ile inceltilip, ikinci kat için 1/1 
oranında su ile inceltilmelidir.
	§ Şaplarının tozumazlığının sağlanmasında 
birinci katta 1/3 oranında su ile inceltilip, 
ikinci kat için 1/1 oranında su ile 
inceltilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından 
ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN LEVEL PR 617  yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN LEVEL PR 617  kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 0,150 – 0,300 kg/m².

AMBALAJ: 
Plastik Bidon                : 30,00 kg
Palet ölçüsü                  : 80 x 120 cm
Paletteki adet              : 24

Plastik Bidon                : 1,00 kg  
Palet ölçüsü                  : 80 x 120 cm
Paletteki adet              : 60

RENK:
	§ Açık Mavi

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 

depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

            
        Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Poz No: 04.466/2
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D - LEVEL - 750 / ÇİMENTO ESASLI, KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI

TANIM:
	§ Çimento esaslı,  tek katta 2-10 mm arasında 
uygulanabilen, kolay yayılmayı sağlayan hiper 
akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar içeren, (Self 
Levelling) kendiliğinden yayılabilen tesviye 
şapıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Çek-pas ve mala ile uygulanabilir.
	§ Kendiliğinden yayılır ve düzelir.
	§ Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan 
zeminler için uygundur.
	§ 6 saat sonra yaya trafiğine açılabilir.
	§ Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir. 
	§ Rötre çatlağı oluşmadan 2-10 mm kalınlıkta 
uygulamaya uygundur. 
	§ Aşınmaya dirençlidir. 
	§ İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek 
yapışma gücüne sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Hastane, AVM. Okul, Otellerde,
	§ Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve 
yoğun trafiğe maruz zeminlerinde,
	§ Aşınma ve tozumaya karşı sağlam ve düzgün 
zemin oluşturmak amaçlı,
	§ PVC, laminant parke, ahşap, halı, seramik 
kaplama altında, 
	§ Zemin yalıtımından sonra çimento esaslı 
yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç 
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ 5,00 - 5,50 lt temiz su boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılır.
	§ 25 kg ürün yavaşça boşaltılarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§  Kesinlikle sonradan su ilavesi yapılmamalıdır.
	§  Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka DAYMAN 
LEVEL PR 617 1/2 oranında seyreltilerek 
astartlanmalıdır. 

	§ Astarsız uygulamalarda çatlama riski 
bulunmaktadır.
	§ Büyük alanlarda pompa ile döküm yapılması 
tavsiye edilir.
	§ Hazırlanan harç yüzeye boşaltılır ve 
kendiliğinden yayılır. 
	§ Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile 
ayarlanmalıdır. 
	§ Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi 
rulo ile yüzey düzeltilir. 
	§ Uygulandıktan 6-8 saat sonra üzerinde 
yürünebilir. 
	§ Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa ortalama 3 
gün beklenmelidir.
	§ Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresi de 
doğru orantılı olarak uzayacaktır.
	§ Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yüksek 
düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 15-20 
dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LEVEL 750 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LEVEL 750 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,70 kg/dm³
	§ Tek seferde maksimum uygulama kalınlığı 10 
mm

AMBALAJ: 
	§ Kraft Torba : 25,00 kg
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 54

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :2,10 kg/dm3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Basma dayanımı : ≥ 30 N / mm²

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 5 N / mm²

Aderans : 1,70 N/mm²

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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D - LEVEL - 750H / ENDUSRTİYEL KULLANIMA UYGUN HIZLI PİRİZ ALAN KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI

TANIM:
	§ Hızlı piriz alan, çimento esaslı,  tek katta 2-10 
mm arasında uygulanabilen, kolay yayılmayı 
sağlayan hiper akışkanlaştırıcı kimyasal 
katkılar içeren, (Self Levelling) kendiliğinden 
yayılabilen tesviye şapıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Çek-pas ve mala ile uygulanabilir.
	§ Kendiliğinden yayılır ve düzelir.
	§ Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan 
zeminler için uygundur.
	§ 6 saat sonra yaya trafiğine açılabilir.
	§ Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir. 
	§ Rötre çatlağı oluşmadan 2-10 mm kalınlıkta 
uygulamaya uygundur. 
	§ Aşınmaya dirençlidir. 
	§ İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek 
yapışma gücüne sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Hastane, AVM. Okul, Otellerde,
	§ Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve 
yoğun trafiğe maruz zeminlerinde,
	§ Aşınma ve tozumaya karşı sağlam ve düzgün 
zemin oluşturmak amaçlı,
	§ PVC, laminant parke, ahşap, halı, seramik 
kaplama altında, 
	§ Zemin yalıtımından sonra çimento esaslı 
yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı 
ve DAYMAN LATEX C karışımından oluşan 
harç ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ 5,00 - 5,50 lt temiz su boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılır.
	§ 25 kg ürün yavaşça boşaltılarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§  Kesinlikle sonradan su ilavesi yapılmamalıdır.
	§  Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka DAYMAN 
LEVEL PR 617 1/2 oranında seyreltilerek 
astartlanmalıdır. 

	§ Astarsız uygulamalarda çatlama riski 
bulunmaktadır.
	§ Büyük alanlarda pompa ile döküm yapılması 
tavsiye edilir.
	§ Hazırlanan harç yüzeye boşaltılır ve 
kendiliğinden yayılır. 
	§ Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala 
ile ayarlanmalıdır. 
	§ Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için 
kirpi rulo ile yüzey düzeltilir. 
	§ Uygulandıktan 3-4 saat sonra üzerinde 
yürünebilir. 
	§ Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa ortalama 
3 gün beklenmelidir.
	§ Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresi de 
doğru orantılı olarak uzayacaktır.
	§ Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en 
yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için 
en fazla 10-15 dakika içerisinde işlemin 
tamamlanması önerilir.  
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LEVEL 750-H yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LEVEL 750-H kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,70 kg/dm³
	§ Tek seferde maksimum uygulama kalınlığı 10 
mm

AMBALAJ: 
	§ Kraft Torba : 25,00 kg
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 54

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :2,10 kg/dm3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Basma dayanımı : ≥ 30 N / mm²

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 5 N / mm²

Aderans : 1,70 N/mm²

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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D - LEVEL - 751 / ENDUSRTİYEL KULLANIMA UYGUN HIZLI PİRİZ ALAN KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI HOLLANDA

TANIM:
	§ Endüstriyel kullanima uygun Çimento esaslı,  
tek katta 5-50 mm arasında uygulanabilen, 
kolay yayılmayı sağlayan hiper akışkanlaştırıcı 
kimyasal katkılar içeren, (Self Levelling) 
kendiliğinden yayılabilen tesviye şapıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Çek-pas ve mala ile uygulanabilir.
	§ Kendiliğinden yayılır ve düzelir.
	§ Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan 
zeminler için uygundur.
	§ 2 saat sonra yaya trafiğine açılabilir.
	§ Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir. 
	§ Rötre çatlağı oluşmadan 5-50 mm kalınlıkta 
uygulamaya uygundur. 
	§ Aşınmaya dirençlidir. 
	§ İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek 
yapışma gücüne sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Hastane, AVM. Okul, Otellerde,
	§ Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve 
yoğun trafiğe maruz zeminlerinde,
	§ Aşınma ve tozumaya karşı sağlam ve düzgün 
zemin oluşturmak amaçlı,
	§ PVC, laminant parke, ahşap, halı, seramik 
kaplama altında, 
	§ Zemin yalıtımından sonra çimento esaslı 
yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı 
ve DAYMAN LATEX C karışımından oluşan 
harç ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ 5,00 - 5,50 lt temiz su boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılır.
	§ 25 kg ürün yavaşça boşaltılarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§  Kesinlikle sonradan su ilavesi yapılmamalıdır.
	§  Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka DAYMAN 
LEVEL PR 617 1/2 oranında seyreltilerek 
astartlanmalıdır. 

	§ Astarsız uygulamalarda çatlama riski 
bulunmaktadır.
	§ Büyük alanlarda pompa ile döküm yapılması 
tavsiye edilir.
	§ Hazırlanan harç yüzeye boşaltılır ve 
kendiliğinden yayılır. 
	§ Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala 
ile ayarlanmalıdır. 
	§ Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için 
kirpi rulo ile yüzey düzeltilir. 
	§ Uygulandıktan 6-8 saat sonra üzerinde 
yürünebilir. 
	§ Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa ortalama 
3 gün beklenmelidir.
	§ Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresi de 
doğru orantılı olarak uzayacaktır.
	§ Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en 
yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için 
en fazla 15-20 dakika içerisinde işlemin 
tamamlanması önerilir.  
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-LEVEL 751 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-LEVEL 751 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,70 kg/dm³
	§ Tek seferde maksimum uygulama kalınlığı 50 
mm

AMBALAJ: 
	§ Kraft Torba : 25,00 kg
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 54

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 

solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :1,97 kg/dm3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Basma dayanımı : ≥ 30 N / mm²

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 5 N / mm²

Aderans : 1,70 N/mm²

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Çimento esaslı,  tek katta 1,5-3 mm arasında 
uygulanabilen dekoratif  saten zeminin 
kaplaması ürünüdür.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Mala ile uygulanabilir.
	§ Kolay desen verilebilir
	§ Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan 
zeminler için uygundur.
	§ Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir. 
	§ Aşınmaya dirençlidir. 
	§ İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek 
yapışma gücüne sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç mekan zeminlerinde
	§ Butik mağaza restaurant cafe v.b. alanlarda 
Hastane, AVM. Okul, Otellerde,
	§ Tesviyesi ve yüzey düzenlemesi yapılmış 
zeminlerde
	§ Aşınma ve tozumaya karşı dekoratif sağlam 
ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı,

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Çok ince bir katman olacağından zemin 
pürüzsüz olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 8,0 – 8,50 lt temiz su boş ve temiz bir 
kovaya boşaltılır.
	§ 20 kg ürün yavaşça boşaltılarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§  Kesinlikle sonradan su ilavesi 
yapılmamalıdır.
	§  Harç olgunlaşması için 3-5 dakika 
dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka DAYMAN 
LEVEL PR 617 1/2 oranında seyreltilerek 
astarlanmalıdır. 
	§ Astarsız uygulamalarda çatlama riski 
bulunmaktadır.
	§ Harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. 
	§ Uygulandıktan 6-8 saat sonra üzerinde 
yürünebilir. 

	§ Zımpara için 3 gün beklenmelidir
	§ Zımpara işlemi tamamlandıktan sonra 
yüzeyin tozu tamamen temizledikten sonra  
DAYMAN DECO-C 743 veya uygun kaplama 
yapılarak yüzey korunmalıdır.
	§ Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresi de 
doğru orantılı olarak uzayacaktır.
	§ Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en 
yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için 
en fazla 15-20 dakika içerisinde işlemin 
tamamlanması önerilir.  
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Elektrikli zeminden ısıtmalı yüzeylerde 
kullanımı önerilmez.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN DECO FLOOR - 744yaş iken su 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN DECO FLOOR - 744kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,25 kg/dm³
	§ Tek seferde maksimum uygulama kalınlığı 
1,50 – 3,00 mm

AMBALAJ: 
	§ Kraft Torba : 20,00 kg
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 60

RENK:
	§ Gri - Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.

	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

DECO FLOOR SZ - 744 / DEKORATİF SATEN ZEMİN KAPLAMASI

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :1,5 kg/dm3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Aderans : 1,70 N/mm²

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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DECO WALL ST - 745 / DEKORATİF SATEN DUVAR KAPLAMASI

TANIM:
	§ Çimento esaslı,  tek katta 1,50-3,00 mm 
arasında uygulanabilen dekoratif  saten 
duvar kaplaması ürünüdür.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Mala ile uygulanabilir.
	§ Kolay desen verilebilir 
	§ Aşınmaya dirençlidir. 
	§ İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek 
yapışma gücüne sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç mekan duvarlarında
	§ Butik mağaza restaurant cafe v.b. alanlarda 
Hastane, AVM. Okul, Otellerde,
	§ Tesviyesi ve yüzey düzenlemesi yapılmış 
duvarlarda
	§ Aşınma ve tozumaya karşı dekoratif duvar  
oluşturmak amaçlı,

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Çok ince bir katman olacağından zemin 
pürüzsüz olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 8,0 – 8,50 lt temiz su boş ve temiz bir 
kovaya boşaltılır.
	§ 20 kg ürün yavaşça boşaltılarak topak 
kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§  Kesinlikle sonradan su ilavesi 
yapılmamalıdır.
	§  Harç olgunlaşması için 3-5 dakika 
dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır. 

Uygulama;
	§ Uygulanacak yüzey mutlaka DAYMAN 
LEVEL PR 617 1/2 oranında seyreltilerek 
astarlanmalıdır. 
	§ Astarsız uygulamalarda çatlama riski 
bulunmaktadır.
	§ Harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. 
	§ Ürün kurumasına yakın çelik mala ile yüzey 
sıyırılarak veya usta kabiliyeti ile desen 
verilmelidir.
	§ Yüzey kuruduktan sonraa yüzeyin tozu 
tamamen temizledikten sonra  DAYMAN 

DECO-C 743 veya uygun kaplama yapılarak 
yüzey korunmalıdır.
	§ Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresi de 
doğru orantılı olarak uzayacaktır.
	§ Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en 
yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için 
en fazla 30-45 dakika içerisinde işlemin 
tamamlanması önerilir.  
	§ Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Elektrikli zeminden ısıtmalı yüzeylerde 
kullanımı önerilmez.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
	§ Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre 
değişkenlik gösterebilir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN DECO FLOOR - 745D-LEVEL 750 
yaş iken su ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN DECO FLOOR – 745 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,25 kg/dm³
	§ Tek seferde maksimum uygulama kalınlığı 
1,5-3,00 mm

AMBALAJ: 
	§ Kraft Torba : 20,00 kg
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 60

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 

ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Karışım Yoğunluğu :1,5 kg/dm3 

Uygulama sıcaklığı : +5 - +30 °C

Aderans : 1,70 N/mm²

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO PR - 850 / SOLVENT İÇERMEYEN İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK DAYANIMLI EPOKSİ ASTAR

TANIM:
	§ Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, 
yüksek dayanımlı astar ürünüdür.

 
AVANTAJLARI:

	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır
	§ Parlak bir film oluşturur.
	§ Genel temizlik kimyasallarına dayanıklıdır.
	§ Tüm epoksi ürünlere astar olarak kullanılabilir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış uygulamalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Otopark, yürüyüş yolları,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,
	§ PU ve epoksi sistemler için astar olarak kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN EPO MORTAR, EPO - GROUT 
ile veya EPO - SAND Kum ile karıştırılarak 
hazırlanan tamir harcı ile tamir edilmelidir. 
	§ Zemin nemi Max %5 olmalıdır.
	§ Nemli yüzeylerde DAYMAN EPO - PR WT 
kullanılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile 
karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 45 dakikadır. 
Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;

	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça A bileşen 2,00 , B 
bileşen 1,00 oranına sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO - PR 850 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO - PR 850 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,200 – 0,500 kg/
m².

AMBALAJ: 
Ambalaj : A+B Bileşen 18,00 
Kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 18 set – 36 kova

RENK :
	§ Saydam - Sarımsı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO - PR 850 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 

	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Poz No: 04.555/14 
TS EN 1504-2, BÖLÜM 1 - TS EN 13813

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Şeffaf

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3 

Karışım Oranı : 2 / 1 ağırlıkça

Alev Alma Noktası : >60 °C

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru

Basma Dayanımı : ~ 95 N / mm²

Eğilme Dayanımı : ~ 30 N / mm2
Aderans (Beton) : >1,5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : 0,200 – 0,500 Kg /m²
Katı Madde Oranı : %100
Kap Ömrü : 30 dk.  (20°C de)
Kuruma süresi : 6 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO PR FK - 864 / NEM TOLERANSLI SOLVENT İÇERMEYEN İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK DAYANIMLI EPOKSİ ASTAR

TANIM:
	§ Epoksi esaslı, nem toleranslı, yüksek yapışma 
gücüne sahip, iki bileşenli, düşük viskoziteli, 
yüksek dayanımlı astar ürünüdür.

 
AVANTAJLARI:

	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Nem toleransı vardır
	§ Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır
	§ Parlak bir film oluşturur.
	§ Genel temizlik kimyasallarına dayanıklıdır.
	§ Tüm epoksi ürünlere astar olarak kullanılabilir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ İİç ve dış uygulamalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Otopark, yürüyüş yolları,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,
	§ PU ve epoksi sistemler için astar olarak 
kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN EPO MORTAR, EPO - GROUT 
ile veya EPO - SAND Kum ile karıştırılarak 
hazırlanan tamir harcı ile tamir edilmelidir. 
	§ Zemin nemi Max %5 olmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır. 
Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.

	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça A bileşen 2,00 , B 
bileşen 1,00 oranına sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO FK - PR 864 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO FK - PR 864 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,200 – 0,500 
kg/m².

AMBALAJ: 
Ambalaj :  A+B BİLEŞEN 
18,00 Kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 18 set – 36 kova

RENK:
	§ Sarımsı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO FK - PR 864 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 

bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

          Ocak 2020

TS EN 1504-2

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Sarımsı

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3 

Karışım Oranı : 2 / 1 ağırlıkça

Alev Alma Noktası : >60 °C

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru

Basma Dayanımı : ~ 95 N / mm²

Eğilme Dayanımı : ~ 30 N / mm2
Aderans (Beton) : >1,5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : 0,200 – 0,500 Kg /m²
Katı Madde Oranı : %100
Kap Ömrü : 30 dk.  (20°C de)
Kuruma süresi : 6 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO PR WT - 851 / SOLVENT İÇERMEYEN NEMTOLERANSLI İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK DAYANIMLI EPOKSİ ASTAR

TANIM:
	§ Epoksi esaslı, iki bileşenli, nem toleranslı, düşük 
viskoziteli, yüksek dayanımlı astar ürünüdür.

 
AVANTAJLARI:

	§ Nemli beton yüzeyler için kaplama astarı olarak 
kullanılır.
	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır
	§ Parlak bir film oluşturur.
	§ Genel temizlik kimyasallarına dayanıklıdır.
	§ Tüm epoksi ürünlere astar olarak kullanılabilir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış uygulamalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Otopark, yürüyüş yolları,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,
	§ PU ve epoksi sistemler için astar olarak 
kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN EPO MORTAR, EPO - GROUT 
ile veya EPO - SAND Kum ile karıştırılarak 
hazırlanan tamir harcı ile tamir edilmelidir. 
	§ Zemin nemi Max %5 olmalıdır.
	§ Nemli yüzeylerde DAYMAN EPO - PR WT 
kullanılmalıdır

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 45 dakikadır. 
Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR : 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça A bileşen 2,00  B 
bileşen 1,00 oranına sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ DAYMAN EPO - PR 851 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO - PR 851 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,200 – 0,500 
kg/m².

AMBALAJ: 
Ambalaj                          : A+B Bileşen 18,00 Kg
Palet ölçüsü                   : 80 x 120 cm
Paletteki adet               : 18 set – 36 kova

RENK:
	§ Saydam - Sarımsı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO - PR 851 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.

	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.555/14  TS EN 1504-2

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Saydam - Sarımsı

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3 

Karışım Oranı : 2 / 1 ağırlıkça

Alev Alma Noktası : >60 °C

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru

Basma Dayanımı : ~ 85 N / mm²

Eğilme Dayanımı : ~ 25 N / mm2
Aderans (Beton) : >1,5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : 0,200 – 0,500 Kg /m²
Katı Madde Oranı : %100
Kap Ömrü : 30 dk.  (20°C de)
Kuruma süresi : 6 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, 
yüksek dayanımlı astar ürünüdür.

 
AVANTAJLARI:

	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır
	§ Parlak bir film oluşturur.
	§ Genel temizlik kimyasallarına dayanıklıdır.
	§ Tüm epoksi ürünlere astar olarak kullanılabilir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış uygulamalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Otopark, yürüyüş yolları,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,
	§ PU ve epoksi sistemler için astar olarak kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN EPO MORTAR, EPO - GROUT 
ile veya EPO - SAND Kum ile karıştırılarak 
hazırlanan tamir harcı ile tamir edilmelidir. 
	§ Zemin nemi Max %5 olmalıdır.
	§ Nemli yüzeylerde DAYMAN EPO - PR WT 
kullanılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile 
karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 45 dakikadır. 
Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.

	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça A bileşen 2,00 , B 
bileşen 1,00 oranına sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO - PR 863 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO - PR 863 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,200 – 0,500 kg/
m².

AMBALAJ: 
Ambalaj                             : A+B Bileşen 17,00 Kg
Palet ölçüsü                     : 80 x 120 cm
Paletteki adet                 : 18 set – 36 kova

RENK:
	§ Saydam - Sarımsı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO - PR 863 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

TS EN 1504-2 

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Şeffaf

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3 

Karışım Oranı : 2 / 1 ağırlıkça

Alev Alma Noktası : >60 °C

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru

Basma Dayanımı : ~ 95 N / mm²

Eğilme Dayanımı : ~ 30 N / mm2
Aderans (Beton) : >1,5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : 0,200 – 0,500 Kg /m²
Katı Madde Oranı : %100
Kap Ömrü : 30 dk.  (20°C de)
Kuruma süresi : 6 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.

EPO PR D - 863 / SOLVENT İÇERMEYEN İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK DAYANIMLI EPOKSİ ASTAR
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TANIM:
	§ Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, 
yüksek dayanımlı astar ürünüdür.

 
AVANTAJLARI:

	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır
	§ Parlak bir film oluşturur.
	§ Genel temizlik kimyasallarına dayanıklıdır.
	§ Tüm epoksi ürünlere astar olarak kullanılabilir.  

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış uygulamalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Otopark, yürüyüş yolları,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,
	§ PU ve epoksi sistemler için astar olarak 
kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN EPO MORTAR, EPO - GROUT 
ile veya EPO - SAND Kum ile karıştırılarak 
hazırlanan tamir harcı ile tamir edilmelidir. 
	§ Zemin nemi Max %5 olmalıdır.
	§ Nemli yüzeylerde DAYMAN EPO - PR WT 
kullanılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 45 dakikadır. 
Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça A bileşen 2,00 , B 
bileşen 1,00 oranına sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO - PR 862 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO - PR 862 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,300 – 0,800 
kg/m².

AMBALAJ: 
Ambalaj                       : A+B Bileşen 17,00 Kg
Palet ölçüsü               : 80 x 120 cm
Paletteki adet           : 18 set – 36 kova

RENK :
	§ Saydam - Sarımsı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO - PR 862 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 

	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

           Ocak 2020

EPO PR E - 862 / SOLVENT İÇERMEYEN İKİ BİLEŞENLİ EMPRENYE EPOKSİ ASTAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.555/14    TS EN 1504-2 

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Şeffaf

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3 

Karışım Oranı : 2 / 1 ağırlıkça

Alev Alma Noktası : >60 °C

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru

Basma Dayanımı : ~ 95 N / mm²

Eğilme Dayanımı : ~ 30 N / mm2
Aderans (Beton) : >1,5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : 0,200 – 0,500 Kg /m²
Katı Madde Oranı : %100
Kap Ömrü : 30 dk.  (20°C de)
Kuruma süresi : 6 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPOSOL PR 870 / SOLVENTLİ İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK DAYANIMLI EPOKSİ ASTAR BOYA

TANIM:
	§ Metal yüzeyler için geliştirilmiş, epoksi esaslı, 
iki bileşenli, düşük viskoziteli, yüksek dayanımlı 
astar ve boya ürünüdür.

AVANTAJLARI:
	§ Metal yüzeylere çok iyi yapışır.
	§ Tuz, rutubet, su, yağ direnci yüksektir.
	§ Çok çeşitli kimyasal maddelere karşı dayanıklı 
antikorozif bir astardır
	§ Yüksek aderans sağlar.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Metal yüzeyleri paslanmaya karşı korur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Demir veya çelik yüzeylerde
	§ Su depolari,tanklari,su aritma tesisleri,
	§ Petrokimya tesisleri 
	§ Tüm metal konstrüksiyonlara 
	§ Atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak 
amacıyla
	§ Boya öncesi astar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 45 dakikadır. 
Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça belirtilen oranlara 
sadık kalarak tartılarak bölünmelidir.

	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO - PR 870 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO - PR 870 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzeye bağlı olarak 0,200 – 0,300 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : A+B Bileşen 5,00  Kg
	§   . A+B Bileşen  12,5 Kg

RENK:
	§ Gri Kırmızı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO - PR 870 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020
	§
	§
	§

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Gri - Kırmızı

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

Sarfiyat : 0,200 – 0,300 Kg /m²

Kap Ömrü : 30 dk.  (20°C de) 

Dokunma Kuruması : 30 dk

Toz tutmama : 3 saat

Sertleşme Kuruması : 5-8 saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO PAINT - 852 / SOLVENTSİZ İKİ BİLEŞENLİ YÜKSEK DAYANIMLI EPOKSİ KAPLAMA

TANIM:
	§ Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak 
kürlenen, solvent içermeyen, kimyasal ve 
fiziksel dayanımı yüksek bir epoksi son kat 
kaplamadır.

 
AVANTAJLARI:

	§ Yüksek derecede kimyasal dirençlidir.
	§ Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.
	§ Parlak bir film oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç uygulamalar,
	§ Depo ve fabrikalar
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikalarında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak 
DAYMAN EPO PAINT 852 uygulamaya hazır 
hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır. 
	§ Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Yüzeye önceden DAYMAN EPO PR 850 veya 
DAYMAN EPO PR WT 851 ile astarlanmış 
olmalıdır.

	§ Astarlama işleminin üzerinden 24 saatten fazla 
zaman geçmemelidir. 
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça A bileşen 4,  B 
bileşen 1 oranına sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kat arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO PAINT 852 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO PAINT 852 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,200 – 0,600 kg/
m².

AMBALAJ: 
Ambalaj : A+B Bileşen 20,00 
Kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 18 set – 36 kova

RENK:
	§ Çeşitli – İletişime geçiniz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO PAINT 852  5 °C’ ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.

	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

           Ocak 2020

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.506/D2   TS EN 1504-2 

KOLAY
TEMİZLENİR

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Mehtelif ral kodları

Yoğunluk 20°C : 1,0 gr/cm3 

Karışım Oranı : 1 / 3 ağırlıkça

Vizikosite : 3500 cp

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

Sarfiyat : 0,200 – 0,600 Kg /m²

Kap Ömrü : 60 dk  (20°C de)
Kuruma süresi : 6 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 5-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.



BITUMEN PLUS - 300 / POLİMER MODİFİYE BİTÜM KAUÇUK ESASLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

EPOKSİ SİSTEMLER

113

EPO PAINT  TX - 853 / SOLVENTSİZ İKİ BİLEŞENLİ PORTAKAL KABUĞU DESENLİ EPOKSİ KAPLAMA

TANIM:
	§ Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak 
kürlenen, solvent içermeyen portakal kabuğu 
desenli  bir epoksi son kat kaplamadır.

 
AVANTAJLARI:

	§ Portakal kabuğu görünümündedir.
	§ Yüksek derecede kimyasal dirençlidir.
	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç uygulamalar,
	§ Depo ve fabrikalar
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikaları,

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak 
DAYMAN EPO PAINT 853 uygulamaya hazır 
hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır. 
	§ Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Yüzeye önceden uygun astar ile astarlanmış 
olmalıdır.
	§ Astarlama işleminin üzerinden 24 saatten fazla 
zaman geçmemelidir. 
	§ Belirlenen kalınlık elde edilecek şekilde zemine 
mala ile yayılır. 
	§ Son katta tekstürünü vermek için mercan rulo 
(tekstür rulosu) ile yüzeyi taranarak istenen 
desen elde edilir. 
	§ Hizmete almadan önce minimum 4 gün 

beklenmelidir.
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça A bileşen 4,  B 
bileşen 1 oranına sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalı
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kat arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ DAYMAN EPO PAINT TX 853 yaş iken solvent 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO PAINT TX 853 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,500 – 0,800 kg/
m².

AMBALAJ: 
Ambalaj : A+B Bileşen 20,00 
Kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 18 set – 36 kova

RENK :
	§ Muhtelif ral renklerinde

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO PAINT 853 5 °C’ ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 

malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda 
bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek 
amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları 
geçersiz kılar

          Ocak 2020

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.506/D2  TS EN 1504-2

KAYMAZ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Şeffaf

Yoğunluk 20°C : 1,7 gr/cm3 

Karışım Oranı : 20 / 3 ağırlıkça

Alev Alma Noktası : >90 °C

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru

Basma Dayanımı : ~ 55 N / mm²

Eğilme dayanımı :  25 N/mm²
Aşınma dayanımı           Taber : 70 mg
Sertlik                          Shore D : 80
Aderans (Beton) : >1.5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : 0,200 – 0,800 Kg /m²
Katı Madde Oranı : %100
Kap Ömrü : 40 dk (20°C de)
Kuruma süresi : 6 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO SELF - 854 / SOLVENTSİZ İKİ BİLEŞENLİ KENDİLİĞİNDEN YAYILAN EPOKSİ KAPLAMA 

TANIM:
	§ Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak 
kürlenen, solvent içermeyen kendiliğinden 
yayılan epoksi son kat kaplamadır.

 
AVANTAJLARI:

	§ Yüksek derecede kimyasal dirençlidir.
	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç uygulamalar,
	§ Gıda üretim tesisleri,
	§ Depo ve fabrikalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikalarında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk devirli bir karıştırıcı ile 
karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak 
DAYMAN EPO SELF 854 uygulamaya hazır 
hale getirilir.
	§ Ayrıca seçilen sisteme göre de içerisine 0,1-0,3 
mm kuru silis kumu %30 oranında karıştırılarak 
kullanılabilinir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır. 
	§ Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Belirlenen kalınlık elde edilecek şekilde zemine 
dişli mala ile yayılır. 
	§ Zemine yayılan kaplama hava sıcaklığına bağlı 
olarak uygun kıvama geldikten sonra kirpi rulo 
ile içeresindeki olası havası alınmalıdır.
	§ Hizmete almadan önce minimum 4 gün 
beklenmelidir.

	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça A bileşen 3,  B 
bileşen 1 oranına sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalı
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kat arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO SELF 854 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO SELF 854 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,500 – 2,00 kg/
m².

AMBALAJ: 
Ambalaj : A+B Bileşen 20,00 
Kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 18 set – 36 kova

RENK:
	§ Çeşitli – İletişime geçiniz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO SELF 854  +5 °C’ ile +25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 

unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar

          Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.506/D2   TS EN 1504-2

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli – İletişime geçiniz

Yoğunluk 20°C : 1,7 gr/cm3 

Karışım Oranı : 4/1 ağırlıkça

Alev Alma Noktası : >90 °C

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru

Basma Dayanımı : ~ 55 N / mm²

Eğilme dayanımı :  25 N/mm²
Aşınma dayanımı           Taber : 70 mg
Sertlik                         Shore D : 80
Aderans (Beton) : >1.5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : 0,200 – 0,500 Kg /m²
Katı Madde Oranı : %100
VOC : 31 g/lt
Kap Ömrü : 40 dk (20°C de)
Kuruma süresi : 10 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO SELF MZ - 867 / SOLVENTSİZ İKİ BİLEŞENLİ KENDİLİĞİNDEN YAYILAN EPOKSİ KAPLAMA

TANIM:
	§ Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak 
kürlenen, solvent içermeyen kendiliğinden 
yayılan epoksi son kat kaplamadır.

 
AVANTAJLARI:

	§ Yüksek derecede kimyasal dirençlidir.
	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç uygulamalar,
	§ Gıda üretim tesisleri,
	§ Depo ve fabrikalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikalarında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk devirli bir karıştırıcı ile 
karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak 
DAYMAN EPO SELF 854 uygulamaya hazır 
hale getirilir.
	§ Ayrıca seçilen sisteme göre de içerisine 0,1-0,3 
mm kuru silis kumu %30 oranında karıştırılarak 
kullanılabilinir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır. 
	§ Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Belirlenen kalınlık elde edilecek şekilde zemine 
dişli mala ile yayılır. 
	§ Zemine yayılan kaplama hava sıcaklığına bağlı 
olarak uygun kıvama geldikten sonra kirpi rulo 
ile içeresindeki olası havası alınmalıdır.
	§ Hizmete almadan önce minimum 4 gün 
beklenmelidir.

	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça A bileşen 3,  B 
bileşen 1 oranına sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalı
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kat arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO SELF MZ 867 yaş iken solvent 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO SELF MZ 867 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,500 – 2,00 kg/
m².

AMBALAJ: 
Ambalaj : A+B Bileşen 20,00 
Kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 18 set – 36 kova

RENK:
	§ Çeşitli – İletişime geçiniz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO SELF 854  +5 °C’ ile +25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 

bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar

          Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.506/D2   TS EN 1504-2

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli – İletişime geçiniz

Karışım Oranı : 4/1 ağırlıkça

Alev Alma Noktası : >90 °C

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Sıcaklık Direnci : 121 °C Kuru

Basma Dayanımı : ~ 55 N / mm²

Eğilme dayanımı :  25 N/mm²

Aşınma dayanımı          Taber : 70 mg
Sertlik                          Shore D : 80
Aderans (Beton) : >1.5 N / mm2
Raf Ömrü : 12 Ay
Sarfiyat : değişken
Katı Madde Oranı : %100
Kap Ömrü : 40 dk (20°C de)
Kuruma süresi : 10 saat
Tekrar Kat Uygulaması : 8-24 saat
Tam Kuruma : 7 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO PAINT FOOD -  880 / GIDAYLA TEMASA UYGUN EPOKSİ ESASLI SOLVENTSİZ ZEMİN VE DUVAR BOYASI

TANIM:
	§ Epoksi esaslı,iki bileşenli, kimyasal olarak 
kürlenen, solvent içermeyen, kimyasal ve 
fiziksel dayanımı yüksek bir epoksi son kat 
kaplamadır.

AVANTAJLARI:
	§ Yüksek derecede kimyasal dirençlidir.
	§ Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
	§ Solvent içermez.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.
	§ Parlak bir film oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İçme Suyu depoları
	§ İç uygulamalar,
	§ Depo ve fabrikalar
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Endüstriyel yüzey sistemlerinde koruyucu 
kaplama,
	§ Kanalizasyon ve atık tesisleri,
	§ Kâğıt hamuru ve kâğıt fabrikalarında 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak 
DAYMAN EPO PAINT FOOD 880 uygulamaya 
hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 30 dakikadır. 
	§ Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Yüzeye önceden DAYMAN EPO PR 850 veya 
DAYMAN EPO PR WT 851 ile astarlanmış 
olmalıdır.
	§ Astarlama işleminin üzerinden 24 saatten fazla 
zaman geçmemelidir. 
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.

	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça  oranına sadık 
kalarak tartılarak bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kat arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO PAINT FOOD 880 yaş iken 
solvent ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO PAINT FOOD 880 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,200 – 0,600 kg/
m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : A+B Bileşen 20,00 Kg
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 18 set – 36 kova

RENK:
	§ Çeşitli – İletişime geçiniz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO PAINT 880  5 °C’ ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.

	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.506/D2

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Mehtelif ral kodları

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

Sarfiyat : 0,200 – 0,600 Kg /m²

Kap Ömrü : 45 dk  (20°C de)

Kuruma süresi : 6 saat

Tekrar Kat Uygulaması : 5-24 saat

Tam Kuruma : 7 gün

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Metal yüzeyler için geliştirilmiş, epoksi esaslı, 
iki bileşenli, düşük viskoziteli, yüksek dayanımlı 
astar ve boya ürünüdür.

AVANTAJLARI:
	§ Metal yüzeylere çok iyi yapışır.
	§ Tuz, rutubet, su, yağ direnci yüksektir.
	§ Çok çeşitli kimyasal maddelere karşı dayanıklı 
antikorozif bir astardır
	§ Yüksek aderans sağlar.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Metal yüzeyleri paslanmaya karşı korur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Demir veya çelik yüzeylerde
	§ Su depolari,tanklari,su aritma tesisleri,
	§ Petrokimya tesisleri 
	§ Tüm metal konstrüksiyonlara 
	§ Atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak 
amacıyla
	§ Boya öncesi astar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün 
sıcaklıklarının +15°C ile +25°C arasında 
olduğundan emin olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 25°C’de 45 dakikadır. 
Daha yüksek sıcaklıklar karışımın kap 
ömrünü azaltacak, daha düşük sıcaklıklar ise 
arttıracaktır. 

Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya mala ile 
uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan 
bölünmemeli göz kararı karıştırılmamalıdır. 
Gerektiği hallerde ağırlıkça belirtilen oranlara 
sadık kalarak tartılarak bölünmelidir.

	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C arasında 
olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası 
uygulama süresi uzayacak ve sarfiyat 
artacaktır. Bu sebeple ortam ve ürünlerin rahat 
uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası en 
uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN EPO - PR 870 yaş iken solvent ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN EPO - PR 870 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,200 – 0,300 
kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : A+B Bileşen 5,00  Kg
	§   . A+B Bileşen  12,5 Kg

RENK:
	§ Gri Kırmızı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN EPO - PR 850 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

EPO DÖKÜM 871 / İKİ BİLEŞENLİ SOLVENTSİZ  ŞEFFAF EPOKSİ DÖKÜM REÇİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Gri - Kırmızı

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

Sarfiyat : 0,200 – 0,300 Kg /m²

Kap Ömrü : 30 dk.  (20°C de) 

Dokunma Kuruması : 30 dk

Toz tutmama : 3 saat

Sertleşme Kuruması : 5-8 saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO SOL PR ZN – 872 / MODİFİYE EPOKSİ REÇİNE ESASLI ANTİKOROZİF ASTAR BOYA

TANIM: 
	§ Metal yüzeyler için geliştirilmiş, modifiye epoksi 
reçine esaslı, iki bileşenli, solvent bazlı, antikorozif 
çinko fosfat pigment ve özel bileşikler içeren, hızlı 
kürlenen astar boyadır

AVANTAJLARI:
	§ Metal yüzeylere çok iyi yapışır.
	§ Elastikidir
	§ Tuz, rutubet, su, yağ direnci yüksektir.
	§ Çok çeşitli kimyasal maddelere karşı dayanıklı 
antikorozif bir astardır
	§ Yüksek aderans sağlar.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.
	§ Metal yüzeyleri paslanmaya karşı korur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Demir veya çelik yüzeylerde
	§ Su depolari,tanklari,su aritma tesisleri,
	§ Yapısal çelik sektörü
	§ Petrokimya tesisleri 
	§ Tüm metal konstrüksiyonlara 
	§ Atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak 
amacıyla
	§ Korozyon önleme ürünü olarak

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;
	§ Metal yüzeydeki yağ ve gres solvent, deterjan 
veya buharla temizlenmeli; tuz ve diğer 
yabancı maddeler, yüksek basınçlı tatlı su ile 
uzaklaştırılmalıdır. 
	§ Temizleme işleminden sonra, ISO 8501 standardına 
göre minimum Sa 2½ seviyesinde kazıma 
yapılmalıdır. 
	§ ISO 8501-1’e göre St 2 - St 3 yüzey temizliğine 
koşullara bağlı olarak bazen izin verilir. 
	§ Raspalanan yüzeyler, ortam şartlarına bağlı olarak 
maksimum 5 saat içerisinde astarlanmalıdır

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün sıcaklıklarının 
+15°C ile +25°C arasında olduğundan emin 
olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile 
karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 20°C’de 6 Saattir . Daha 
yüksek sıcaklıklar karışımın kap ömrünü azaltacak, 
daha düşük sıcaklıklar ise arttıracaktır. 
	§ A ve B bileşenleri homojen bir karışım elde 
edilinceye kadar en az 3 dakika mekanik bir 
karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

	§  Epoksi tiner ile uygulama viskozitesine getirildikten 
sonra 10-15 dakika dinlendirilmeli ve kap ömrü 
içerisinde tüketilmesi için verilmelidir.

Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan bölünmemeli 
göz kararı karıştırılmamalıdır. Gerektiği hallerde 
ağırlıkça belirtilen oranlara sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 
°C arasında olmalıdır.
	§ Direkt güneş ışığı altında yapılacak uygulamalarda 
yüzey sıcaklığı 50 ° C’yi geçmemelidir.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda 
uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası uygulama 
süresi uzayacak ve sarfiyat artacaktır. Bu sebeple 
ortam ve ürünlerin rahat uygulanabilmesi için 20°C 
ile 25°C arası en uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Ürün  yaş iken solvent ile temizlenebilir.
	§ Ürün  kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler 
ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzeye bağlı olarak 0,200 – 0,300 kg/m².

AMBALAJ:
Ambalaj  : A+B Bileşen 27  Kg
RENK:

	§ Gri, Oksit Kırmızı, Bej
RAF ÖMRÜ:

	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Ürün 5 °C ile 25° C arasındaki sıcaklıklarda 
depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 
alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri 
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 

çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda 
bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek 
amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI   A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği 
için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul 
etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan 
dolayı oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI  A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamalarıgeçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Gri, Oksit Kırmızı, Bej

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 6 Ay

Sarfiyat : 0,100 – 0,150 Kg /m²

Kap Ömrü : 6 Saat.  (20°C de) 

Dokunma Kuruması : 30 dk

Toz tutmama : 3 saat

Sertleşme 
Kuruması : 5-8 saat

UYGULAMA EKİPMANLARI:

Uygulama 
Ekipmanı Havasız sprey Rulo

Tiner (ağırlıkça) 6-8 % 8-10 %

Basınç (bar) 180 - 240 -

Nozul (inch) 0,017 - 0,021 inch -

KURUMA BİLGİSİ

(50 mikron kuru 
film kalınlığında)

Dokunmak için 
kuruma

Sert 
kuruma

5°C 4 saat 10 saat

15°C 2 saat 5 saat

25°C 1 saat 3 saat

35°C 0,5 saat 2 saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık 
ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Metal yüzeyler için geliştirilmiş, Epoksi reçine esaslı, 
iki bileşenli, anti-korozif çinko fosfat pigmenti içeren, 
yüksek film kalınlığına sahip düşük sıcaklıklarda bile 
hızlı kuruma için tasarlanmış bir epoksi boyadır.

AVANTAJLARI:
	§ Ham petrol, motorin, benzin ve jet yakıtı gibi akaryakıt 
ürünlerine dayanıklı,
	§ Yüksek korozyon ve aşınma direnci,
	§ Tuz, rutubet, su, yağ direnci yüksektir.
	§ İçme suyuna uygun,
	§ Yüksek kimyasal direnç,
	§ Nemli yüzeylerde kürlenir. 
	§ Yüksek aderans sağlar.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Demir veya çelik yüzeylerde
	§ Su depolari,tanklari,su aritma tesisleri,
	§ Endüstriyel zemin kaplamaları için tüm çelik, beton, 
çimento veya epoksi harçlar üzerine yüksek kimyasal 
dirençli kaplama olarak,
	§ Çelik ve beton yapının deniz atmosferine karşı 
korunması için,
	§ Akaryakıt depolama ve taşıma tankları için iç kaplama 
olarak,
	§ İçme suyu ve proses suyu depolama tankları ve 
havuzları için iç kaplama olarak,
	§ Arıtma tesisinde korozyon ve kimyasallara karşı 
koruyucu kaplama olarak,
	§ Enerji santrallerindeki su soğutma sistemlerinde 
korozyona dayanıklı iç kaplama olarak.
	§ Petrokimya tesisleri 
	§ Tüm metal konstrüksiyonlara 
	§ Atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla
	§ Korozyon önleme ürünü olarak

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yeni metal yüzeyler: 
	§ Metal yüzeydeki yağ ve gres solvent, deterjan veya 
buharla temizlenmeli; tuz ve diğer yabancı maddeler, 
yüksek basınçlı tatlı su ile uzaklaştırılmalıdır. 
Temizlikten sonra, ISO 8501 standardına göre 
minimum Sa 2½ seviyesinde kazıma yapılmalı ve 
30-70 mikron yüzey pürüzlülük profili sağlanmalıdır. 
ISO 8501-1’e göre St 2 - St 3 yüzey temizliği bazen 
koşullara bağlı olarak izin verilir. Raspalanan yüzeyler, 
ortam şartlarına bağlı olarak maksimum 5 saat 
içerisinde astarlanmalıdır.

Astarlanmış yüzeyler: 
	§ Astar ve ara kat için tekrar kat atma sürelerine uyunuz, 
eğer maksimum yeniden katlama süresi aşılmışsa, 
son kattan önce yüzeyi aşındırınız. Uygulamaya 
başlamadan önce yüzeyin çok temiz olduğundan 
emin olun. Son kat boya sistemi uygulanmadan önce, 
astar üzerinde depolama ve imalattan kaynaklanan 
tüm kirler tamamen temizlenmelidir. Bunun için yağ, 
kir ve gres uygun bir deterjanla temizlenmelidir; tuz 
ve diğer yabancı maddeler yüksek basınçlı tatlı su ile 
yıkanmalıdır. Yüzey kuruduktan sonra son kat boya 
uygulaması yapılmalıdır.

Önceden Boyanmış Yüzeyler: 
	§ Yağ ve gres, deterjan yardımı ile temizlenmeli; 
tuz ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile 
uzaklaştırılmalıdır. Eskiyen kaplama iyi durumda ise 
hafifçe zımparalanır. Aksi takdirde, tüm çatlamış ve 
soyulmuş boyayı el aletleri ile ISO 8501-1’e göre St 
2 - St 3 temizliğinde temizleyin. Daha iyi sonuçlar 
elde etmek için ISO 8501-1 seviyesine göre Sa 2 - Sa 
2½’ye göre raspa temizliği yapılır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün sıcaklıklarının 
+15°C ile +25°C arasında olduğundan emin 
olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan önce 
ambalajlar kendi içinde homojen kıvama gelinceye 
kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli bir karıştırıcı 
ile birkaç dakika karıştırılarak astar uygulamaya hazır 
hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan ürünlerin 
karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa aktarılarak 
tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 20°C’de 6 Saattir . Daha yüksek 
sıcaklıklar karışımın kap ömrünü azaltacak, daha 
düşük sıcaklıklar ise arttıracaktır. 
	§ A ve B bileşenleri homojen bir karışım elde edilinceye 
kadar en az 3 dakika mekanik bir karıştırıcı ile 
karıştırılmalıdır.
	§  Epoksi tiner ile uygulama viskozitesine getirildikten 
sonra 10-15 dakika dinlendirilmeli ve kap ömrü 
içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya püskürtme ekipmanı 
ile uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım kullanılmamalı 
bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan bölünmemeli göz 
kararı karıştırılmamalıdır. Gerektiği hallerde ağırlıkça 
belirtilen oranlara sadık kalarak tartılarak bölünmelidir.
	§ Yüzey sıcaklığı o zamanki çiğlenme noktasının 3 ° C 
üzerinde olmalıdır.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı  -6 °C ve +35 °C 
arasında olmalıdır.
	§ Direkt güneş ışığı altında yapılacak uygulamalarda 
yüzey sıcaklığı 50 ° C’yi geçmemelidir.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda 
uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda sıcaklığında 
depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden dolayı 
reaksiyon yavaşlayacak, kar arası uygulama süresi 
uzayacak ve sarfiyat artacaktır. Bu sebeple ortam ve 
ürünlerin rahat uygulanabilmesi için 20°C ile 25°C arası 
en uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama zaman 
aralığı hızlanacaktır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Ürün yaş iken solvent ile temizlenebilir.
	§ Ürün  kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir

TÜKETİM:
	§ Yüzeye bağlı olarak 0,300 – 0,500 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : A+B Bileşen 26  Kg

RENK:
	§ Çeşitli  ( İletişime Geçiniz)

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Ürün 5 °C ile 25° C arasındaki sıcaklıklarda 
depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 

alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile yıkanmalı 
ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri 
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli bu nedenle 
zemin üzerinde bulunacağı unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi 
vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla 
tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  A.Ş. ürünlerinin hangi 
koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için 
uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez 
ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli 
ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan 
dolayı oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI  A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz 
kılar.  OCAK 2020

EPO PAINT STEEL – 873 / EPOKSİ REÇİNE ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ ANTİ KOROZİF BOYA

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Renk : Gri, Oksit Kırmızı, Bej
Uygulama Sıcaklığı : -6 °C  - +30 °C
Raf Ömrü : 6 Ay

Sarfiyat : 0,150 – 0,200 
Kg /m²

Kap Ömrü : 3 Saat.  (20°C de) 
Dokunma Kuruması : 30 dk

Sertleşme Kuruması : 5-8 saat

Kuru Görünüm : Yarı Mat
UYGULAMA EKİPMANLARI:

Uygulama Ekipmanı Havasız sprey Rulo

Tiner (ağırlıkça) 3-8 % 5-10 %
Basınç (bar) 150 - 200 -
Nozul (inch) 0,017 - 0,023 inch -

KURUMA BİLGİSİ

(50 mikron kuru film 
kalınlığında)

Dokunmak için 
kuruma

Sert 
kuruma

-5°C 18 saat 36 saat
0°C 12 saat 24 saat
10°C 8 saat 16 saat
25°C 4 saat 8 saat

35°C 2 saat 4 saat
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye 
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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EPO PAINT SHIELD – 874 / FENOLİK EPOKSİ REÇİNE ESASLI BOYA

TANIM:
	§ İleri teknoloji ile özel uygulamalar için geliştirilmiş, 
fenolik epoksi reçine esaslı, iki bileşenli özel 
bileşikler içeren, modifiye poliamin ile kürlenmiş 
boyadır.

AVANTAJLARI:
	§ Ham petrol, motorin, benzin ve jet yakıtı gibi 
akaryakıt ürünlerine dayanıklı,
	§ Yüksek korozyon ve aşınma direnci,
	§ Tuz, rutubet, su, yağ direnci yüksektir.
	§ İçme suyuna uygun,
	§ Yüksek kimyasal direnç,
	§ Nemli yüzeylerde kürlenir. 
	§ Yüksek aderans sağlar.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Demir veya çelik yüzeylerde
	§ Su depolari,tanklari,su aritma tesisleri,
	§ Endüstriyel zemin kaplamaları için tüm çelik, 
beton, çimento veya epoksi harçlar üzerine yüksek 
kimyasal dirençli kaplama olarak,
	§ Çelik ve beton yapının deniz atmosferine karşı 
korunması için,
	§ Akaryakıt depolama ve taşıma tankları için iç 
kaplama olarak,
	§ İçme suyu ve proses suyu depolama tankları ve 
havuzları için iç kaplama olarak,
	§ Arıtma tesisinde korozyon ve kimyasallara karşı 
koruyucu kaplama olarak,
	§ Enerji santrallerindeki su soğutma sistemlerinde 
korozyona dayanıklı iç kaplama olarak.
	§ Petrokimya tesisleri 
	§ Tüm metal konstrüksiyonlara 
	§ Atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak 
amacıyla
	§ Korozyon önleme ürünü olarak

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Beton yüzeyler: 
	§ Yüzeydeki yağ ve boya artıklarından ve 
çimento şerbetinden tüm gevşek ve ufalanabilir 
parçacıklar uzaklaştırılmalıdır. Geniş kırılmalar 
ve kusurlar önceden giderilmelidir. Yüzeyler 
sert, pürüzlü ve düz bir yüzey elde edilinceye 
kadar aşındırıcı kazıma veya diğer mekanik 
yöntemlerle hazırlanmalı, ardından basınçlı tatlı 
su ile temizlenmelidir. Uygulama öncesi yüzey 
epoksi beton emprenye astarı ile astarlanmalıdır. 
Astarlama işlemi sırasında yüzey hazırlığı 
kurallarına uyulmalıdır

Çelik Yüzeyler: 
	§ Metal yüzeydeki yağ ve gres, deterjan veya buharla 
temizlenmeli; tuz ve diğer yabancı maddeler, 
yüksek basınçlı tatlı su ile uzaklaştırılmalıdır. 
Temizlendikten sonra 50 - 70 mikron yüzey 
profili elde etmek için ISO 8501-1’e göre Sa 2½ 
seviyesinde kazıma yapılmalıdır. Kazıma sonrası 
astarlama yapılmasına gerek yoktur. Ürün direkt 
uygulanabilir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün sıcaklıklarının 
+15°C ile +25°C arasında olduğundan emin 
olunmalıdır.

	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile 
karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 
kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 20°C’de 50 dk . Daha yüksek 
sıcaklıklar karışımın kap ömrünü azaltacak, daha 
düşük sıcaklıklar ise arttıracaktır. 
	§ A ve B bileşenleri homojen bir karışım elde 
edilinceye kadar en az 3 dakika mekanik bir 
karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

 Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan bölünmemeli 
göz kararı karıştırılmamalıdır. Gerektiği hallerde 
ağırlıkça belirtilen oranlara sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Yüzey sıcaklığı o zamanki çiğlenme noktasının 3 ° 
C üzerinde olmalıdır.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı  +5°C ve +35 
°C arasında olmalıdır.
	§ Direkt güneş ışığı altında yapılacak uygulamalarda 
yüzey sıcaklığı 50 ° C’yi geçmemelidir.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda 
uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası uygulama 
süresi uzayacak ve sarfiyat artacaktır. Bu sebeple 
ortam ve ürünlerin rahat uygulanabilmesi için 20°C 
ile 25°C arası en uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Ürün yaş iken solvent ile temizlenebilir.
	§ Ürün  kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler 
ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzeye bağlı olarak 0,250 – 1,00 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : A+B Bileşen 26  Kg

RENK:
	§ Gri, Bej, Yeşil, Mavi

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Ürün 5 °C ile 25° C arasındaki sıcaklıklarda 
depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak 

alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamda 
çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri 
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda 
bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek 
amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği 
için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul 
etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan 
dolayı oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI  A.Ş  sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları 
geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Bej, Yeşil, Mavi

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 6 Ay

Sarfiyat : 0,150 – 0,200 Kg /m²

Kap Ömrü : 40 dk  (20°C de) 

Katlar arası kuruma : 12 - 24  saat

Kuru görünüm : Parlak

Sertleşme 
Kuruması : 36 saat

KURUMA BİLGİSİ

(50 mikron kuru 
film kalınlığında)

Dokunmak için 
kuruma

Sert 
kuruma

5°C 29 saat 72 saat

15°C 14 saat 36 saat

25°C 10 saat 24 saat

35°C 6 saat 15 saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık 
ve nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.



EPOKSİ SİSTEMLER

121

PUR PAINT SHIELD – 875 /  POLİÜRETAN ESASLI İKİ BİLEŞENLİ YARI PARLAK ALİFATİK BOYA

TANIM:
	§ Poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik 
izosiyanat ile kürlenmiş, yarı parlak alifatik 
poliüretan son kat boyadır.

AVANTAJLARI:
	§ Mükemmel sararma ve mekanik dayanıklılık,
	§ Mükemmel kimyasal direnç,
	§ Toz yapmaz ve pürüzsüz bir yüzey verir,
	§ Beton koruyucu sistemlerde son kat olarak 
kullanmak için iyi elastikiyet. 
	§ Yüksek aderans sağlar.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Direkt güneş ışığına maruz kalan tüm beton ve çelik 
yapılarda 
	§ Koruyucu boya sistemlerinin poliüretan son kat 
boyası olarak,
	§ Yüksek renk ve parlaklık dayanıklılığı talep 
edildiğinde.
	§ Demir veya çelik yüzeylerde
	§ Su depolari,tanklari,su aritma tesisleri,
	§ Çelik ve beton yapının deniz atmosferine karşı 
korunması için,
	§ Akaryakıt depolama ve taşıma tankları için iç 
kaplama olarak,
	§ Arıtma tesisinde korozyon ve kimyasallara karşı 
koruyucu kaplama olarak,
	§ Enerji santrallerindeki su soğutma sistemlerinde 
korozyona dayanıklı iç kaplama olarak.
	§ Petrokimya tesisleri 
	§ Tüm metal konstrüksiyonlara 
	§ Atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak 
amacıyla
	§ Korozyon önleme ürünü olarak

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

Astarlanmış  yüzeyler: 
	§ Astar veya ara kat için belirtilen son kat uygulama 
sürelerine dikkat edilmelidir. 
	§ Aksi takdirde son kat uygulamadan önce yüzey 
mutlaka pürüzlendirilmelidir. 
	§ Uygulamaya başlamadan önce yüzeyin çok temiz 
olduğundan emin olun.

Son kat boya sistemi uygulanmadan önce, 
	§ Astar üzerinde depolama ve imalattan kaynaklanan 
tüm kirler tamamen temizlenmelidir.
	§  Bunun için yağ, kir ve gres uygun bir deterjanla 
temizlenmeli, tuz ve diğer yabancı maddeler yüksek 
basınçlı tatlı su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yüzey kuruduktan sonra son kat boya uygulaması 
yapılmalıdır.

Mukavemet: 
	§ Termal olarak nemli sıcaklıkta + 80 ° C’ye (ayrıca 
herhangi bir kimyasal ve mekanik etki olmaksızın), 
kuru sıcaklıkta + 120 ° C’ye kadar dayanır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Karıştırmaya başlamadan önce ürün sıcaklıklarının 
+15°C ile +25°C arasında olduğundan emin 
olunmalıdır.
	§ A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama 
gelinceye kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile 
karıştırılmalıdır. 
	§ Karışımı yapılmış A+B birleştirilerek homojen 

kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. düşük devirli 
bir karıştırıcı ile birkaç dakika karıştırılarak astar 
uygulamaya hazır hale getirilir. 
	§ Karıştırma kabının kenar ve zemininde kalan 
ürünlerin karışıma katılması sağlanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım boş ve temiz bir kapa 
aktarılarak tekrardan karıştırılmalıdır.
	§ Karışımın kap ömrü 20°C’de 50 dk . Daha yüksek 
sıcaklıklar karışımın kap ömrünü azaltacak, daha 
düşük sıcaklıklar ise arttıracaktır. 
	§ A ve B bileşenleri homojen bir karışım elde 
edilinceye kadar en az 3 dakika mekanik bir 
karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

 Uygulama;
	§ Hazırlanan ürün rulo, fırça veya püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.
	§ Karışım kap ömrü dolmadan kullanılmalıdır.
	§ Kullanım süresi geçmiş, jelleşen karışım 
kullanılmamalı bertaraf edilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün setler halinde hazır olduğundan bölünmemeli 
göz kararı karıştırılmamalıdır. Gerektiği hallerde 
ağırlıkça belirtilen oranlara sadık kalarak tartılarak 
bölünmelidir.
	§ Yüzey sıcaklığı o zamanki çiğlenme noktasının 3 ° 
C üzerinde olmalıdır.
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı  +5°C ve +35 
°C arasında olmalıdır.
	§ Direkt güneş ışığı altında yapılacak uygulamalarda 
yüzey sıcaklığı 50 ° C’yi geçmemelidir.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda 
uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürünler kullanılmadan 24 saat önce oda 
sıcaklığında depolanmalıdır.
	§ Çok soğuk havalarda viskozite yükseleceğinden 
dolayı reaksiyon yavaşlayacak, kar arası uygulama 
süresi uzayacak ve sarfiyat artacaktır. Bu sebeple 
ortam ve ürünlerin rahat uygulanabilmesi için 20°C 
ile 25°C arası en uygun sıcaklık aralığıdır.
	§ Yüksek sıcaklıklarda ise reaksiyon ve uygulama 
zaman aralığı hızlanacaktır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Ürün yaş iken solvent ile temizlenebilir.
	§ Ürün  kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler 
ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzeye bağlı olarak 0,100 – 0,250 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : A+B Bileşen 24  Kg

RENK:
	§ Gri, Bej, Yeşil, Mavi

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 6 ay. 
	§ Ürün 5 °C ile 25° C arasındaki sıcaklıklarda 
depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden 
uzakta, iyi havalandırılmış ortamda çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile yıkanmalı 
ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri 
bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli bu nedenle 
zemin üzerinde bulunacağı unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi 
vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla 
tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  A.Ş. ürünlerinin hangi 
koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için 
uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez 
ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli 
ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce 
tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan 
dolayı oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI  A.Ş  sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz 
kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 6 Ay

Sarfiyat : 0,150 – 0,200 
Kg /m²

Kap Ömrü : 50 dk  (20°C de) 
: 40 dk. (30°C de)  

Katlar arası kuruma : 4-6  saat

Kuru görünüm : Yarı parlak

Sertleşme Kuruması : 36 saat

UYGULAMA EKİPMANLARI:

Uygulama Ekipmanı Havasız sprey Rulo

Tiner (ağırlıkça) 5 % 5-10 %

Basınç (bar) 100 - 150 -

Nozul (inch) / Çap (mm) 0,013 - 0,017 inch -

KURUMA BİLGİSİ

(50 mikron kuru film 
kalınlığında)

Dokunmak için 
kuruma

Sert 
kuruma

5°C 5 saat 15 saat

15°C 3 saat 10 saat

25°C 2 saat 5 saat

35°C 1  saat 3 saat
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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EPO SAND - 860 / EPOKSİ  KUMU 01-03 

TANIM:
	§ 01-03 mm ebadında Quarz kumudur.

AVANTAJLARI:
	§ Kil ihtiva etmez
	§ Kurutulmuştur.
	§ Asitlerden etkilenmez

KULLANIM ALANLARI:
	§ Özellikle epoksi zemin kaplama sistemlerinde
	§ Yapı kimyasalları üretiminde
	§ Sanayi tesislerinde
	§ İş makinesi çalışan zeminlerde

TÜKETİM:
	§ Değişken

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 30 kg çuval

RENK:
	§ Sarı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Sarı

Boyut : 0,1-0,3 mm 
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TANIM:
	§ 03-08 mm ebadında Quarz kumudur.

AVANTAJLARI:
	§ Kil ihtiva etmez
	§ Kurutulmuştur.
	§ Asitlerden etkilenmez

KULLANIM ALANLARI:
	§ Özellikle epoksi zemin kaplama sistemlerinde
	§ Yapı kimyasalları üretiminde
	§ Sanayi tesislerinde
	§ İş makinesi çalışan zeminlerde

TÜKETİM:
	§ Değişken 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 30 kg çuval

RENK:
	§ Sarı

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

EPO SAND 856 / EPOKSİ  KUMU 03- 08

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Sarı

Boyut : 0,3-0,8 mm 
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CERA - CEM  - 908 / YÜKSEK PERFORMANSLI SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

TANIM:
	§ Çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip kayma 
özelliği azaltılmış,  seramik yapıştırma harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ İşçilikten tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve 
benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekan Uygulamaları;
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde
	§  Duvar ve zemin

Dış mekan Uygulamaları;
	§ Zemin

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç 
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasından önce 
yüzey mutlaka DAYMAN ST PRIMER ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6,25 – 6,75 kg su temiz bir kaba boşaltılır.
	§ Üzerine,  25 kg toz bileşen yavaşça boşaltılarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 4-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır. Dış mekanda kullanılması 
gerekiyorsa, “ karışım suyuna DAYMAN 
LATEX-C 502 katılmalıdır.

Uygulama;
	§ CERA-CEM  – 908 Uygun çalışma süresi olan 
20 dk. süresince kaplanabilecek alana, uygun 
dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır.
	§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu 
bırakılarak yerleştirilir.
	§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek 
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve 
hava dışarı çıkarılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış 
yüzeye parmak ile dokunulur.
	§ Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden 
kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA-CEM  – 908 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA-CEM  – 908 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 4,00 – 6,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 25,00 
kg  
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK :
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.

	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.013/1 TS EN 12004 / C1TE

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Aderans  Başlangıç : ≥ 0,5 N/mm² 

Suya Daldırıldıktan Sonra : ≥ 0,5 N/mm² 

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra : ≥ 0,5 N/mm² 

Donma-Çözünme 
Çevriminden Sonra : ≥ 0,5 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı  (-40°C) - (+80°C) 
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip kayma 
özelliği azaltılmış,  seramik yapıştırma harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ İşçilikten tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve 
benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekan Uygulamaları;
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde
	§  Duvar ve zemin

Dış mekan Uygulamaları;
	§ Zemin

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç 
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasından önce 
yüzey mutlaka DAYMAN ST PRIMER ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6,25 – 6,75 kg su temiz bir kaba boşaltılır.
	§ Üzerine,  25 kg toz bileşen yavaşça boşaltılarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 4-5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır. Dış mekanda kullanılması 
gerekiyorsa, “ karışım suyuna DAYMAN 
LATEX-C 502 katılmalıdır.

Uygulama;
	§  CERA-CEM  – 908 Uygun çalışma süresi olan 
20 dk. süresince kaplanabilecek alana, uygun 
dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır.
	§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu 
bırakılarak yerleştirilir.
	§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek 
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve 
hava dışarı çıkarılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ 33x33 ebadından küçük seramiklerde 
kullanılmalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış 
yüzeye parmak ile dokunulur.
	§ Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden 
kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA-CEM  – 908 - P yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA-CEM  – 908 - P kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 4,00 – 6,00 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Kraft torba  : 25,00 kg  
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 54

RENK:  
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 

	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

CERA - CEM  - 908P / YÜKSEK PERFORMANSLI SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.013/1

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Aderans

Başlangıç : ≥ 0,5 N/mm²

Suya Daldırıldıktan 
Sonra

: ≥ 0,5 N/mm² 

Isıyla Yaşlandırıldıktan 
Sonra

: ≥ 0,5 N/mm² 

Donma-Çözünme 
Çevriminden Sonra

: ≥ 0,5 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı  (-40°C) - (+80°C
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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CERA - CEM PLUS - 909 - 909W / YÜKSEK PERFORMANSLI  SERAMİK, PORSELEN VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI

TANIM:
	§ Çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip kayma 
özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip 
seramik, porselen ve granit yapıştırma harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ İşçilikten tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve 
benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekân Uygulamaları;
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde
	§ Duvar ve zemin

Dış mekân Uygulamaları;
	§ Zemin

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç 
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasından önce 
yüzey mutlaka DAYMAN ST PRIMER ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6,25 – 6,75 kg su temiz bir kaba boşaltılır.
	§ Üzerine,  25 kg toz bileşen yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-4 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır. Dış mekanda kullanılacaksa 
karışım suyuna DAYMAN LATEX-C 502 ilave 
edilmelidir.

Uygulama;
	§ CERA-CEM PLUS  – 909 uygun çalışma süresi 
olan 25 dk.süresince kaplanabilecek alana, 
uygun dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır.
	§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu 
bırakılarak yerleştirilir.
	§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek 
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve 
hava dışarı çıkarılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış 
yüzeye parmak ile dokunulur.
	§ Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden 
kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA-CEM PLUS  – 909 yaş iken su 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA-CEM PLUS – 909 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 3,50 – 5,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 25,00 kg 
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK:
	§ Gri -Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.

	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.013/4   TS EN 12004 / C2TE

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Aderans  Başlangıç : ≥ 1,0 N/mm² 

Suya Daldırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Donma-Çözünme 
Çevriminden Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : (-40°C) - (+80°C) 

Kap ömrü : 1 saat

Çalışma Süresi : 25 dakika
Zeminde derz verebilme : 12 saat
Düşeyde derz verebilme 
süresi : 24 saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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CERA-CEM FLEX - 910 / YÜKSEK PERFORMANSLI SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

TANIM:
	§ Esnek, çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip 
kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine 
sahip seramik, porselen ve granit yapıştırma 
harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Çok esnektir.
	§ Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
	§ Yukarıdan aşağıya çalışmaya uygundur.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ İşçilikten tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer, granit 
ve benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekan Uygulamaları;
	§ Tüm yatay ve düşey yüzeylerde,
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde,
	§  Duvar ve zemin,
	§ Balkon ve teraslarda,
	§ Geniş alanlarda.

Dış mekan Uygulamaları;
	§ Zemin
	§ Duvar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç 
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasından önce 
yüzey mutlaka DAYMAN ST PRIMER ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6,25 – 6,75 Lt su temiz bir kaba boşaltılır.
	§ Üzerine,  25 kg toz bileşen yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ CERA-CEM FLEX  – 910 uygun çalışma süresi 
olan 2 saat süresince kaplanabilecek alana, 
uygun dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır.

	§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu 
bırakılarak yerleştirilir.
	§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek 
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve 
hava dışarı çıkarılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış 
yüzeye parmak ile dokunulur.
	§ Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden 
kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA-CEM FLEX – 910 yaş iken su 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA-CEM FLEX – 910 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 3,50 – 5,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 25,00 kg 
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54

RENK:
	§ Gri - beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 

	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

         Ocak 2020

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.013/4  TS EN 12004 / C2TES1

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Aderans  Başlangıç : ≥ 1,0 N/mm² 

Suya Daldırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Donma-Çözünme Çevriminden 
Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : (-40°C) - (+80°C) 

Kap ömrü : 1 saat

Çalışma süresi : 30 dakika
Zeminde derz verebilme : 12 saat
Düşeyde derz verebilme süresi : 18 saat
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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CERE - CEM FLEX PLUS - 910 PL / YÜKSEK PERFORMANSLI, ESNEK,  BÜYÜK EBATLI SERAMİK VE GRANİT YAPIŞTIRMA 
HARCI - BEYAZ

TANIM:
	§ Esnek, çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip 
kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine 
sahip seramik, porselen ve granit yapıştırma 
harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Çok esnektir.
	§ Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
	§ Yukarıdan aşağıya çalışmaya uygundur.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ İşçilikten tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer, granit 
ve benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekan Uygulamaları;
	§ Tüm yatay ve düşey yüzeylerde,
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde,
	§  Duvar ve zemin,
	§ Balkon ve teraslarda,
	§ Geniş alanlarda.

Dış mekan Uygulamaları;
	§ Zemin
	§ Duvar

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç 
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasından önce 
yüzey mutlaka DAYMAN ST PRIMER ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6,25 – 6,75 Lt su temiz bir kaba boşaltılır.
	§ Üzerine,  25 kg toz bileşen yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ CERA-CEM FLEX  – 910 uygun çalışma süresi 
olan 2 saat süresince kaplanabilecek alana, 
uygun dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır.

	§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu 
bırakılarak yerleştirilir.
	§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek 
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve 
hava dışarı çıkarılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış 
yüzeye parmak ile dokunulur.
	§ Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden 
kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA-CEM FLEX – 910 yaş iken su 
ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA-CEM FLEX – 910 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 3,50 – 5,00 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Kraft torba  : 25,00 kg  
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 54

RENK:
	§ Gri - beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 

	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.013/4  TS EN 12004 / C2TES1

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Aderans 

Başlangıç : ≥ 1,0 N/mm²

Suya Daldırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Donma-Çözünme Çevriminden 
Sonra

: ≥ 1,0 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : (-40°C) - (+80°C)

Kap ömrü : 1 saat

Çalışma süresi : 30 dakika

Zeminde derz verebilme : 12 saat

Düşeyde derz verebilme süresi : 18 saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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CERA-CEM RAPID - 917 / HIZLI PRİZ ALAN YÜKSEK PERFORMANSLI SERAMİK, VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI

TANIM:
	§ Çimento esaslı,  hızlı piriz alan yatay  
uygulamalar için kullanılan doğal taş,
seramik, porselen ve granit yapıştırma
harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ İşçilikten tasarruf sağlar.
	§ 3 saat sonra derz verilebilir 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve 
benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekân Uygulamaları;
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde
	§ Duvar ve zemin

Dış mekân Uygulamaları;
	§ Zemin

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç 
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasından önce 
yüzey mutlaka DAYMAN ST PRIMER ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 4,75 – 5,00 kg su temiz bir kaba boşaltılır.
	§ Üzerine,  25 kg toz bileşen yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 3-4 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
Yapıştırıcı Olarak;
	§ CERA-CEM PLUS  – 909 uygun çalışma süresi 
olan 25 dk.süresince kaplanabilecek alana, 
uygun dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır.
	§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu 
bırakılarak yerleştirilir.
	§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek 
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve 
hava dışarı çıkarılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış 
yüzeye parmak ile dokunulur.
	§ Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden 
kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA-CEM RAPID  – 917 yaş iken 
su ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA-CEM RAPID 917 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 3,50 – 5,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 25,00 kg 
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 54 

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 

	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

         Ocak 2020

TS EN 12004 / C2F

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Aderans  Başlangıç : ≥ 1,0 N/mm² 

Suya Daldırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Donma-Çözünme Çevriminden 
Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : (-40°C) - (+80°C) 

Kap ömrü : 20 dakika

Çalışma Süresi : 15 dakika
Zeminde derz verebilme : 3 saat
Düşeyde derz verebilme süresi : 3 saat
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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CERA CEM FLEX 2 K - 912 / İKİ BİLEŞENLİ, ZOR KOŞULLAR İÇİN ÜRETİLMİŞ, SERAMİK, GRANİT VE PORSELEN YAPIŞTIRMA HARCI

TANIM:
	§ Esnek, çimento akrilik esaslı, yüksek stabiliteye 
sahip, extra esnek,  kayma özelliği azaltılmış, 
uzun çalışma süresine sahip seramik, porselen 
ve granit yapıştırma harcıdır.a

AVANTAJLARI:
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Ultra esnektir.
	§ Uzatılmış çalışma süresine sahiptir.
	§ Yukarıdan aşağıya çalışmaya uygundur.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ İşçilikten tasarruf sağlar.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer, granit 
ve benzeri kaplama malzemelerinin

İç mekân Uygulamaları;
	§ Havuzlar
	§ Tüm yatay ve düşey yüzeylerde
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde
	§ Geniş alanlarda

Dış mekân Uygulamaları;
	§ Balkon ve teraslarda
	§ Dış cephe düşey alanlar
	§ Yoğun yay trafiği olan alanlar
	§ Yüzme havuzları

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir harcı ve 
DAYMAN LATEX C karışımından oluşan harç 
ile en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasından önce 
yüzey mutlaka DAYMAN ST PRIMER ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ CERA-CEM FLEX 2K – 912 sıvı bileşeni temiz 
bir kaba boşaltılır.
	§ Üzerine,  25 kg toz bileşen yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5-7 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ CERA-CEM FLEX 2K  – 912 Uygun çalışma 
süresi olan 2 saat süresince kaplanabilecek 
alana, uygun dişli taraklı mala ile yüzeye 
uygulanır.

	§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu 
bırakılarak yerleştirilir.
	§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek 
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve 
hava dışarı çıkarılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalı
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgarlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış 
yüzeye parmak ile dokunulur.
	§ Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden 
kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA-CEM FLEX 2K – 912 yaş iken 
su ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA-CEM FLEX 2K – 912 
kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 3,50 – 5,00 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Toz bileşen  25,00 kg  
	§ Sıvı bileşen  10,00 Kg 

RENK:
	§ Gri - Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 
	§ Sıvı bileşenin donma riskine karşı +5 C ile +35 
C arasında depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 

	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Aderans 

Başlangıç : ≥ 1,0 N/mm²

Suya Daldırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Donma-Çözünme Çevriminden 
Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : (-40°C) - (+80°C) 

Kap ömrü : 3 saat

Çalışma süresi : 2 saat

Zeminde derz verebilme : 24 saat

Düşeyde derz verebilme süresi : 8 saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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CERA FUGA - 913 / SİLİKONLU DERZ DOLGU HARCI BEYAZ

TANIM:
	§ Çimento esaslı 1-6 mm derz aralıklarında 
kullanılan tek bileşenli, polimer katkılı, silikonlu, 
aşınmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

AVANTAJLARI:
	§ İç ve Dış mekânlarda kullanılır.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Silikon takviyelidir.
	§ Aşınmaya dayanıklıdır.
	§ Sırlı yüzeylere zarar vermeden uygulanır.
	§ Yapışma gücü mükemmeldir.
	§ Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
	§ Büyük ebatlı seramiklerde güvenle kullanılır.
	§ 1-6 mm derz dolguları için uygundur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer 
ve benzeri kaplama malzemelerinin derz 
dolgusunun yapılmasında

İç mekân Uygulamaları;
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde
	§  Duvar ve zemin de 

Dış mekân Uygulamaları;
	§ Balkon, Teras
	§ Dış cephelerde

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı 
prizini almış,
	§  Derz araları, tutunmayı önleyecek pislik ve 
kalıntılardan arındırılmış,
	§  Derz arası derinliği, seramik kalınlığının 
2/3’ünden az olmamalıdır.
	§ Sıcak ve rüzgârlı havalarda uygulama yapılırken 
ve emiciliği yüksek kaplama malzemeleri 
kullanıldığında derz aralarını temiz su ile 
nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6,50 Lt su temiz bir kaba boşaltılır.
	§ Üzerine,  20 kg toz bileşen yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5-7 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ CERA-FUGA  – 913 derz malası, sert kauçuk 
uçlu çek-pas ile yüzeye uygulanır.
	§ Uygulama tüm derzler boşluksuz dolacak 
şekilde, çapraz dairesel hareketlerle 
uygulanarak, tüm boşluklar doldurulmalıdır
	§ Derin derzlerde sonradan çökme ve çatlama 
yaşanmaması için 2 kademeli uygulama 
yapılmalıdır

	§ Fazla malzemeler yüzeyden aynı şekilde 
sıyrılmalıdır.
	§ Derze doldurulan malzeme suyunu kaybedip 
matlaştığında, derzler tekrar ıslak sünger ile 
ıslatılır.
	§ Yüzeyde kalan ürünler sünger ile temizlenir. 
Sünger sık şekilde temizlenmelidir.
	§ Derz dolgusu yeterli sertliğe ulaştıktan sonra 
kuru bez ile temizlenmelidir.
	§ Çok sıcak havalarda yapılan uygulamalarda 
performansı arttırmak için uygulama üzerine su 
serpilebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA-FUGA  – 913 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA-FUGA – 913 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken Lütfen derz dolgu tüketim 
tablomuzdan faydalanınız

AMBALAJ: 
	§ Kraft torba  : 25,00 kg  
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 60

RENK:
	§ Çeşitli

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluk :1,90 kg/dm³

Basma mukavemeti : ≥ 15,00 N/mm² 

Eğilme Mukavemeti : ≥ 2,50 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : (-20°C) - (+80°C) 

Kap ömrü : 1 saat

Çalışma Süresi : 1 saat

Kullanıma açılma süresi : 24 saat

Aşınma dayanımı : 1000 mm³

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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CERA FUGA FLEX - 914 / ESNEK DERZ DOLGU HARCI BEYAZ 20 KG

TANIM:
	§ Çimento esaslı 1-6 mm derz aralıklarında 
kullanılan tek bileşenli, polimer katkılı, esnek, 
aşınmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

AVANTAJLARI:
	§ Yüzme havuzlarında kullanıma uygundur.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Silikon takviyelidir.
	§ Aşınmaya dayanıklıdır.
	§ Sırlı yüzeylere zarar vermeden uygulanır.
	§ Yapışma gücü mükemmeldir.
	§ Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
	§ Büyük ebatlı seramiklerde güvenle kullanılır.
	§ 1-6 mm derz dolguları için uygundur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer 
ve benzeri kaplama malzemelerinin derz 
dolgusunun yapılmasında

İç mekân Uygulamaları;
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde
	§ Duvar ve zemin de 

Dış mekân Uygulamaları;
	§ Balkon, Teras
	§ Dış cephelerde

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı 
prizini almış,
	§ Derz araları, tutunmayı önleyecek pislik ve 
kalıntılardan arındırılmış,
	§ Derz arası derinliği, seramik kalınlığının 
2/3’ünden az olmamalıdır.
	§ Sıcak ve rüzgârlı havalarda uygulama yapılırken 
ve emiciliği yüksek kaplama malzemeleri 
kullanıldığında derz aralarını temiz su ile 
nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6,50 Lt su temiz bir kaba boşaltılır.
	§ Üzerine,  20 kg toz bileşen yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar 400 devir/dakika 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5-7 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye tekrar 
karıştırılır. 

Uygulama;
	§ CERA-FUGA FLEX  – 914 derz malası, sert 
kauçuk uçlu çek-pas ile yüzeye uygulanır.
	§ Uygulama tüm derzler boşluksuz dolacak 
şekilde, çapraz dairesel hareketlerle 
uygulanarak, tüm boşluklar doldurulmalıdır
	§ Derin derzlerde sonradan çökme ve çatlama 
yaşanmaması için 2 kademeli uygulama 
yapılmalıdır

	§ Fazla malzemeler yüzeyden aynı şekilde 
sıyrılmalıdır.
	§ Derze doldurulan malzeme suyunu kaybedip 
matlaştığında, derzler tekrar ıslak sünger ile 
ıslatılır.
	§ Yüzeyde kalan ürünler sünger ile temizlenir. 
Sünger sık şekilde temizlenmelidir.
	§ Derz dolgusu yeterli sertliğe ulaştıktan sonra 
kuru bez ile temizlenmelidir.
	§ Çok sıcak havalarda yapılan uygulamalarda 
performansı arttırmak için uygulama üzerine su 
serpilebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA-FUGA  – 913 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA-FUGA – 913 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken Lütfen derz dolgu tüketim 
tablomuzdan faydalanınız

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

RENK:
	§ Çeşitli

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 

ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

           Ocak 2020

TS EN 15814 W2A / DIN 18191 - 4-5-6

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluk :1,90 kg/dm³

Basma mukavemeti : ≥ 15,00 N/mm² 

Eğilme Mukavemeti : ≥ 2,50 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : (-20°C) - (+80°C) 

Kap ömrü : 1 saat

Çalışma Süresi : 1 saat

Kullanıma açılma süresi : 24 saat

Aşınma dayanımı : 1000 mm³
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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CERA-EPO - 915 / EPOKSİ ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, KİMYASALLARA DAYANIKLI SERAMİK YAPIŞTIRICI VE DERZ DOLGUSU

TANIM:
	§ Epoksi esaslı iki bileşenli, kimyasallara 
dayanıklı, seramik yapıştırıcı ve derz dolgu 
malzemesidir.

AVANTAJLARI:
	§ İç ve Dış mekânlarda kullanılır.
	§ Ağır trafiğe uygundur.
	§ Yüzme havuzlarında kullanıma uygundur.
	§ Hazırlaması kolay ve hızlıdır.
	§ Yüksek mekanik ve kimyasal dayanımı vardır.
	§ Yapışma gücü mükemmeldir.
	§ Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
	§ Büyük ebatlı seramiklerde güvenle kullanılır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer 
ve benzeri kaplama malzemelerinin derz 
dolgusunun yapılmasında

İç mekân Uygulamaları;
	§ Yüzme havuzu
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde
	§ Duvar ve zemin de 

Dış mekân Uygulamaları;
	§ Yüzme havuzu
	§ Balkon, Teras
	§ Dış cephelerde

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var ise 
BOND EPO PRO  PRO 857, CERA EPO 915, 
EPO GROUT veya DAYMAN EPO MORTAR ile 
en az 24 saat önceden düzeltilmelidir. 
	§ Aşırı emici yüzeylerde uygun astar 
kullanılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ A ve B bileşen orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen bir 
karışım olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
Yapıştırıcı Olarak;
	§ CERA- EPO – 915  Uygun çalışma süresi olan 
45 dakika süresince kaplanabilecek alana, 
uygun dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır.
	§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz boşluğu 
bırakılarak yerleştirilir.
	§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek 
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli ve 
hava dışarı çıkarılmalıdır
	§ En uygun uygulama kalınlığı 2 mm dir.

Derz Dolgusu Olarak;
	§ CERA- EPO – 915  derz malası veya sert 
kauçuk uçlu çekpas ile yüzeye uygulanır.
	§ Uygulama tüm derzler boşluksuz dolacak 
şekilde, çapraz dairesel hareketlerle 
uygulanarak, tüm boşluklar doldurulmalıdır.
	§ Derin derzlerde sonradan çökme ve çatlama 
yaşanmaması için 2 kademeli uygulama 
yapılmalıdır
	§ Fazla malzemeler yüzeyden aynı şekilde 
sıyrılmalıdır.
	§ Yaklaşık 20 – 40 dakika beklendikten sonra 
sıcak sabunlu su ve sünger ile fazlalıklar 
temizlenir ve yüzeye son haline getirilir.
	§ Uygulama süngeri sık sık değiştirilmelidir.
	§ Seramiğin üzerinde kalan kalıntılar, yaklaşık 6 
saat sonra yine sıcak sabunlu su ile temizlenir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +10 °C ve 
+30 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini uzatabilir 
veya kısaltabilir.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
sertleşmeye başlamış ürün  kullanılmamalı, 
uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve 
yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA- EPO – 915 yaş iken sabunlu 
ılık su veya solvent  ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA- EPO – 915 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken Lütfen derz dolgu tüketim 
tablomuzdan faydalanınız.

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 5,20 
kg  
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 
72  

RENK:
	§ Beyaz – Gri 

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden 
itibaren 1 yıldır.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 

kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, 
cilde ve göze temas ettirmeyiniz
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol 
su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda 
acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar 
çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde 
verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar 

           Temmuz 2019

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluk :1,70 kg/dm³

Uyglanabilir derz genişliği : 2 mm – 10mm

Basma mukavemeti : ≥ 45,00 N/mm² 

Eğilme Mukavemeti : ≥ 30,00 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : (-10°C) - (+70°C) 

Aderans : ≥ 2,50 N/mm² 

Kap ömrü : 45 dakika

Çalışma Süresi : 45 dakika
Kullanıma açılma süresi : 24 saat
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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CERABOND ACR - 916 / DİSPERSİYON ESASLI SERAMİK, VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI

TANIM:
	§ Dispersiyon esaslı, iç mekanlardaki düşey 
ve emici yüzeyler için uygun seramik 
yapıştırıcısıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Kullanıma hazırdır.
	§ Yüksek aderansa sahiptir.
	§ İşçilikten tasarruf sağlar.
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasında 
kullanılır.
	§ Esnek bir yapısı vardır
	§ Ahşap yüzeye, ısı yalıtım levhası ve alçı 
plaka, betopan, vs yüzeye uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve 
benzeri kaplama malzemelerinin
	§ Banyo, WC,  mutfak, ıslak hacimlerde
	§ Düşey uygulamalarda kullanılır.
	§ Dış ortamlarda, yatay uygulamalarda 
ve sürekli su teması olan mahallerde 
kullanılmamalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +10 C 
ile +30C arasında olmalıdır.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzeyde segregasyon, çukur ve kırık var 
ise DAYMAN REPAIR PLUS yapısal tamir 
harcı ve DAYMAN LATEX C karışımından 
oluşan harç ile en az 24 saat önceden 
düzeltilmelidir. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasından 
önce yüzey mutlaka DAYMAN ST PRIMER 
ile astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kullanıma hazırdır.
	§ Homojen kıvama gelene  kadar 400 devir/
dakika düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır.

Uygulama;
Yapıştırıcı Olarak;
	§ CERA BOND ACR 916 uygun çalışma süresi 
olan 20 dk.süresince kaplanabilecek alana, 
uygun dişli taraklı mala ile yüzeye uygulanır.
	§ Karolar yapıştırıcı üzerine uygun derz 
boşluğu bırakılarak yerleştirilir.

	§ Uygulamadan en iyi şekilde sonuç alabilmek 
için, lastik çekiç ile karolar iyice yerleştirmeli 
ve hava dışarı çıkarılmalıdır.
	§ Uygulama kalınlığı 3mm yi geçmemelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve 
+35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Bu şartlar uygun çalışma süresini kısaltabilir.
	§ Çalışma süresinin tayininde ise, uygulanmış 
yüzeye parmak ile dokunulur.
	§ Şayet bir film oluşmuş ise yapıştırıcı yüzeyden 
kazınıp tekrar yapıştırıcı uygulanmalıdır.
	§ Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç kullanılmamalı, uygun 
şekilde bertaraf edilmelidir.
	§ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri 
bol su ile yıkanmalıdır. 
	§ Yapıştırıcı bulaşmış yüzeyler, kuruma 
gerçekleşmeden nemli bez ile temizlenmelidir. 
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından 
ve yaya trafiğinden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CERA BOND - 916 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN CERA BOND - 916 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 3,00 – 4,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kova : 15,00 kg 
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36 

RENK:
	§ Beyaz 

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır.  

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 

	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

         Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.380/012

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Aderans  Başlangıç : ≥ 1,0 N/mm² 

Suya Daldırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Donma-Çözünme 
Çevriminden Sonra : ≥ 1,0 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı : (-40°C) - (+80°C) 

Derz dolgu verme süresi : Yaklaşık 3 gün
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Tek bileşenli, aderans arttırıcı astar

AVANTAJLARI: 
	§ Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız 
sprey ile).
	§ Kullanıma hazır
	§ Seramik üzeri seramik uygulamasından 
önce kullanılabilir 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik üzeri seramik uygulamadan önce
	§ Emici yüzeylerse su ammeyi azaltmak için
	§ Aderans arttırmak için
	§ İç ve dış mekanlarda
	§ Boyalı yüzeylerde

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 
dev/dak hızla, homojen bir karışım olana 
kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Büyük yüzeylerde, havasız sprey 
kullanılması önerilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ CERA PR – 624 yaş iken su ile 
temizlenebilir. 

	§ CERA PR – 624 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Toplam teorik sarfiyat  0,150 – 0,200 
Kg/m²

 
AMBALAJ:

	§ Ambalaj : 5,00 kg kova
	§ Ambalaj : 1,00 kg kova

RENK:
	§ Mavi

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre 
karar vermelidir.Tüm ürünler teknik bilgi ve 
donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz 
önüne alınarak kullanılmalıdır.

	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

CERA PR - 624 / SERAMİK ÜZERİ SERAMİK UYGULAMAK İÇİN ASTAR 

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi : Akrilik

Renk : Mavi

Yoğunluk :1,5 gr/cm3 ±0.02

Uygulama Sıcaklığı  :+5 C ile +35 C

Teorik Sarfiyat : 0,150 –0, 200  kg/m2

Uygulama metodu : Rulo, Fırça

Kuruma zamanı : 2 saat

Yeniden Kat Atma: : min. 3 saat
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VISCO - C - 501 / SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI

TANIM:
	§ Harç ve betonda kullanılabilen su 
geçirimsizlik katkısı

AVANTAJLARI:
	§ Su itici özelliğine sahiptir.
	§ Harcın kapiler su emmesini engeller.
	§ Makine sıvalarında kullanılır.
	§ Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Su geçirimsiz, harç, beton, şap imalatında,
	§ Su geçirimsiz sıva harcı oluşturmasında,
	§ Su geçirimsiz tuğla harcı oluşturulmasında,
	§ Prekast dış cephe elemanlarının su 
geçirimsizliğini arttırmak için,
	§ Çimento, kireç esaslı harçların tamamında 
kullanılabilir.
	§ Tüneller, temeller, menfezler, kanallar, 
yüzme havuzlarında kullanılabilir. 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Karışımın Hazırlanması;

	§ Yeteri kadar temiz su, boş ve temiz bir 
kovaya boşaltılıp, yapılacak harcın niteliğine 
göre %0,5 ile %0,8 i arasında dozajlanarak 
harç suyuna karıştırılır.
	§ Oluşan su ile harç yapılır. 
	§ Ürün mutlaka karışım suyuna konmalı, direkt 
olarak harca katılmamalıdır.

DİKKAT EDİLECEK 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN VISCO – C   501 uygulamadan 
hemen sonra su ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Çimento oranının %0,5 si ile %0,8 i 
	§ En doğru dozaj ve etkiyi sağlamak için 
deneme karışımlarının sonuçlarına 
bakılmalıdır.

AMBALAJ: 
Plastik Bidon  : 30,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 24

Plastik Bidon  : 5,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 120

RENK:
	§ Kahverengi

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas 
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.

	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.613/A   TS EN 934-2

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Kahverengi

Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3 
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LATEX C - 502 /  AKRİLİK DİSPERSİYON ESASLI SU GEÇİRİMSİZLİK VE ADERANS KATKISI

TANIM:
	§ Kullanıldığı harcın elastikiyetini, aderansını 
ve su geçirimsizliğini arttıran, akrilik 
emülsiyon esaslı katkı.

AVANTAJLARI:
	§ Elastikiyet kazandırarak çatlamayı engeller.
	§ Harcın aderansını arttırır.
	§ Harcın mukavemetini artırır.
	§ Su itici özelliğine sahiptir.
	§ Harcın kapiler su emmesini engeller.
	§ Makine sıvalarında kullanılır.
	§ Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tamir harçlarında
	§ Seramik, karo ve taş yapıştırıcılarında
	§ Kaba ve ince sıva harçlarında

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Karışımın Hazırlanması;

	§ Yeteri kadar temiz su, boş ve temiz bir 
kovaya boşaltılıp, yapılacak harcın niteliğine 
göre %5 ile     % 20 si arasında dozajlanarak 
harç suyuna karıştırılır.
	§ Oluşan su ile harç yapılır. 
	§ Ürün mutlaka karışım suyuna konmalı, direkt 
olarak harca katılmamalıdır.

DİKKAT EDİLECEK 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN LATEX C 502 uygulamadan 
hemen sonra su ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Çimento oranının %5 - %20  

AMBALAJ: 
Plastik Bidon  : 30,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 24

Plastik Bidon  : 10,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

Plastik kova  : 1,00 kg
Kolideki adedi : 12 
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 30x12= 360 

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Don tehlikesine karşı + 5 ile + 30 C arasında 
depolanmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas 
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

               Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.613/1İ  EN 934 - 2
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CRYSTA C - 503 / BETON VE HARÇLAR İÇİN SIVI KRİSTALİZE BETON KATKISI

TANIM:
	§ Kullanıldığı betonda kristaller oluşturarak, 
kapiler etki ile suyun ilerlemesini engelleyen 
beton ve harç katkısıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Yapısal su yalıtımı sağlar.
	§ İşçilik maliyeti düşüktür.
	§ Negatif ve pozitif yönden çalışır.
	§ Beton dökümü esnasında kullanılır.
	§ Donatıları korozif etkiden korur.
	§ Beton ile birlikte yaşar.
	§ 0,40 mm kalınlıktaki çatlakları kristaller 
oluşturarak doldurur.
	§ Harcın kapiler su emmesini engeller.
	§ Makine sıvalarında kullanılır.
	§ Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Temel betonlarında
	§ Perde betonlarda
	§ Tünel ve metro projelerinde
	§ Kanalizasyon ve arıtma tesislerinde
	§ İstinat duvarlarında

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Karışımın Hazırlanması;

	§ Ürün kullanıma hazırdır, betona katılmadan 
önce çalkalamak faydalıdır.

Uygulama:
	§ Beton dökümü öncesi beton suyuna veya 
mikserin içine dökülerek kullanılır.
	§ Beton içindeki çimento miktarının % 2 si 
oranında kullanılır.
	§ m³ başına en az 1 dakika karıştırılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında beton 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CRYSTA C  – 503 uygulamadan 
hemen sonra su ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Çimento oranının %2 si   

AMBALAJ: 
Plastik Bidon  : 30,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 24

RENK:
	§ Saydam - Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Don tehlikesine karşı + 5 ile + 30 C arasında 
depolanmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas 
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  

ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar  

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.613/1C
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LIME C - 504 / SIVI KİREÇ KATKISI

TANIM:
	§ Sıva ve şap  imalatlarında kireç yerine 
kullanılabilen akışkanlaştırıcı sıvı harç 
katkısı.

AVANTAJLARI:
	§ Ekonomiktir.
	§ Yüksek kalite ve standartta harç yapılmasını 
sağlar.
	§ Kullanıma hazırdır.
	§ İşçilikten tasarruf sağlar
	§ İşlenebilirliği arttırır
	§ Harcın su ihtiyacını azaldığı için mukavemeti 
artar

KULLANIM ALANLARI:
	§ Çimento esaslı harçlarda kireç yerine
	§ Kullanılabilir.
	§ İç ve dış cephe sıvalarının imalatında
	§ Tuğla ve taş duvar örme harçlarında
	§ Şap imalatında kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Karışımın Hazırlanması;

	§ Yeteri kadar temiz su, boş ve temiz bir 
kovaya boşaltılıp, yapılacak harcın niteliğine 
göre çimento miktarının  %0,1 ile %0,5 
i arasında dozajlanarak harç suyuna 
karıştırılır.
	§ Oluşan su ile harç yapılır. 
	§ Ürün mutlaka karışım suyuna konmalı, direkt 
olarak harca katılmamalıdır.

DİKKAT EDİLECEK 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN LIME – C   504 uygulamadan 
hemen sonra su ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Çimento oranının %0,1 si ile %0,5 i 
	§ En doğru dozaj ve etkiyi sağlamak için 
deneme karışımlarının sonuçlarına 
bakılmalıdır.

AMBALAJ: 
Plastik Bidon  : 30,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 24

Plastik Bidon  : 5,00 kg
Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 120

RENK:
	§ Saydam - Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas 
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.

	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020
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CRYSTA C POWDER - 505 / BETON VE HARÇLAR İÇİN SIVI KRİSTALİZE BETON KATKISI

TANIM:
	§ Kullanıldığı betonda kristaller oluşturarak, 
kapiler etki ile suyun ilerlemesini engelleyen 
beton ve harç katkısıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Yapısal su yalıtımı sağlar.
	§ Sarfiyatı düşüktür
	§ İşçilik maliyeti düşüktür.
	§ Negatif ve pozitif yönden çalışır.
	§ Beton dökümü esnasında kullanılır.
	§ Donatıları korozif etkiden korur.
	§ Beton ile birlikte yaşar.
	§ 0,40 mm kalınlıktaki çatlakları kristaller 
oluşturarak doldurur.
	§ Harcın kapiler su emmesini engeller.
	§ Makine sıvalarında kullanılır.
	§ Kullanıma hazırdır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Temel betonlarında
	§ Perde betonlarda
	§ Tünel ve metro projelerinde
	§ Kanalizasyon ve arıtma tesislerinde
	§ İstinat duvarlarında
	§ Yaygın olarak kullanılan her türlü betona  
uygundur

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Karışımın Hazırlanması;
	§ 25 kg DAYMAN CRYSTA C 505. 10 kg su ile 
karıştırılarak bulamaç haline getirilir.

Uygulama:
	§ Beton dökümü öncesi beton suyuna veya 
mikserin içine dökülerek kullanılır.
	§ Beton içindeki çimento miktarının % 1 i 
oranında kullanılır.
	§ m³ başına ortalama 1 dakika karıştırılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında beton 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN CRYSTA C  – 505 uygulamadan 
hemen sonra su ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Çimento oranının %1 si  

AMBALAJ: 
	§ Kraft torba  : 25,00 kg  
	§ Palet ölçüsü  : 80 x 120 cm
	§ Paletteki adet : 54

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.
	§ Don tehlikesine karşı + 5 ile + 30 C arasında 
depolanmalıdır.
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas 
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili 
bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti 
vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020
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D-THERM - 550 / KARBON TAKVİYELİ ISI YALITIM LEVHASI

TANIM:
	§ Karbon takviyeli, ısı iletin katsayısı düşük, ısı 
yalıtım levhası

AVANTAJLARI:
	§ Isı iletkenlik katsayısı düşüktür.
	§ Kolay uygulanır. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ DAYMAN D-THERM Isı Yalıtım Sisteminde 
Yalıtım levhası olarak kullanılır.

UYGULAMA TALIMATI:
	§ Uygulamada kullanılacak alana göre ürün 
önceden kesilip hazırlanmalıdır.
	§ DAYMAN D-TEX 160 ile birleşim yerlerinde 100 
cm birbiri üzerine bindirilmelidir.
	§ DAYMAN D-THERM 552 1 kat uygulandıktan 
sonra, ürün yaş iken,  D-THERM 559 ürününün 
içine gömülür.
	§ Kuruma gerçekleştikten sonra ikinci kat 
DAYMAN D-THERM 552 uygulaması yapılır.

TÜKETİM:
	§ 1,00 m²/m²

AMBALAJ: 
	§  Kalınlık ölçüsüne göre değişken

   
RENK:

	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun ortamda depolanmalıdır
	§ Yanıcı maddelerden ve alev kaynaklarından 
uzak tutulmalıdır.
	§ Direkt güneş ışına maruz bırakılmamalıdır.
	§ Solvent, tiner vb. kimyasallardan uzakta 
bulundurulmalıdır.

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler,  
tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda 
bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek 
amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ürünlerinin 
hangi koşullarda kullanıldığını kontrol 
edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir 
sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test 
etmeli ve buna göre karar vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile 
ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan 
DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu 
tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  ürünlerinin 
özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, 
bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları 
geçersiz kılar.   

          Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
D - THERM 550 KARBON TAKVİYELİ ISI YALITIM LEVHASI
Isı Yalıtım Levhası Değer Sınıf Standart

Isı İletkenlik Grubu 0,035 TS EN 825

Yoğunluk 16 kg/m³ TS EN 13163

Isı İletkenlik Katsayısı 0,032 W/m K TS EN 13163

Yangına Karşı Davranış Sınıfı E TS EN13501-1

Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı ≥ 100 kPa TR 100 TS EN 13163

%10 deformasyondaki Basma 
Gerilmesi ≥ 70 kPa CS (10) 70 TS EN 13163

Uzun Süreli Daldırma ile Su Emme ≤ 0,5 kg/m2 TS EN 13163
Su Buharı Difüzyonu Direnç Faktörü (μ) 20-40 TS EN 13163
Uzunluk Toleransı ± 2 mm L2 TS EN 13163
Genişlik Toleransı ± 2 mm W2 TS EN 13163
Kalınlık Toleransı ± 1 mm T1 TS EN 13163
Gönyeden Sapma Toleransı ± 2 mm / m S2 TS EN 13163
Yüzey Düzgünlüğü Toleransı ± 5 mm P4 TS EN 13163
Boyut Kararlılığı ± % 0.2 DS(N)2 TS EN 13163
Ölçüler 30-40-50-60-70-80-90-100 mm
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D-THERM - 551 / POLİMER TAKVİYELİ ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer takviyeli, özel 
kimyasal katkılar içeren,  tek bileşenli ısı 
yalıtımı levhası yapıştırma harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.
	§ Donma – Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
	§ Kolay hazırlanır.
	§ Çalışma süresi uzundur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış mekânlarda,
	§ Mantolama imalatında yapıştırıcı olarak,
	§ Tüm mineral yüzeylerde yüzeysel tamir harcı 
olarak kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Uygulama Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Uygulamadan önce zemin nemlendirilmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6-6,5 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılıp,  D-THERM – 551 yavaşça 
boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 400 
devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır.

Uygulama;
	§ Hazırlanan karışım taraklı mala yardımı ile 
ısı yalıtım levhalarının tamamına,
	§ Harç malası ile levhanın kenarlarına 
şerit olarak, ortasına ise noktalar halinde 
uygulanır.
	§ Harç levhaların en az %40 ’ına temas 
etmelidir.
	§ Harç uygulaması sırasında levha üzerindeki 
harcın kuruyarak film tabakası oluşmasına 
izin verilmemelidir. Bu gibi durumlarda harç 
yüzeyden alınarak yenisi uygulanmalıdır.
	§ Hazırlanan karışım 1 saat içinde 
kullanılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Harç tam olarak prizini almadan delme işlemi 
uygulanmamalıdır. Oluşacak titreşim ve 
hareketin harcın bütünlüğüne olumsuz etki 
ettiği bilinmelidir.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-THERM  - 551 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-THERM  - 551 Kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 4,00 – 6,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 110 x 100 cm
Paletteki adet : 64

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

 SORUMLULUK SINIRLARI:
	§
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.

	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 

ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

          Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.480

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu :1350 ± 200 kg/m3 

Basınç Dayanımı 28 gün : ≥ 6,00 N/mm2 

Eğilme Dayanımı 28 gün : ≥ 2,00 N/mm2 

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +80°C

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Gri
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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D-THERM - 552 / POLİMER TAKVİYELİ ELYAFLI ISI YALITIM SIVASI

TANIM:
	§ Çimento esaslı, polimer takviyeli, Elyaflı 
özel kimyasal katkılar içeren,  tek bileşenli 
mineral yüzeylerde ve ısı yalıtım levhası 
sıvama harcıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.
	§ Donma – Çözünme döngüsüne dayanıklıdır
	§ Kolay hazırlanır.
	§ Çalışma süresi uzundur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç ve dış mekânlarda,
	§ Mantolama imalatında yapıştırıcı ve sıva 
olarak,
	§ Tüm mineral yüzeylerde yüzeysel tamir harcı 
olarak,
	§ Boya öncesi düzeltme sıvası kullanılır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Karışımın Hazırlanması;

	§ 6-6,5 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılıp,  D-THERM – 552 yavaşça 
boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 400 
devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır.

Uygulama;
	§ DAYMAN D-THERM - 551 yapıştırma 
harcı ile uygulanmış ve mekanik olarak 
uygun dübeller ile sabitlenmiş ısı yalıtım 
levhalarının yüzeyine DAYMAN D-THERM – 
552 çelik mala ile 3mm kalınlığında homojen 
olacak şekilde uygulanır.
	§ Sıva üzerine file yatırılarak harcın ortasına 
gelecek kadar bastırılır.
	§ Yüzey tekrardan düzeltilir.
	§ Gerek görüldüğü hallerde kalınlık arttırılabilir 
(En fazla 5 mm).
	§ Hazırlanan karışım 1 saat içinde 
kullanılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-THERM  - 552 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-THERM  - 552 Kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 4,00 – 6,00 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 110 x 100 cm
Paletteki adet : 64

RENK:
	§ Gri

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.481

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu :1350  ± 200 kg/m3 

Basınç Dayanımı : CS IV

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +80°C

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Gri
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.

ELYAF
TAKVİYELİ
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D-THERM - 553 / ISI YALITIM  DEKORATİF SIVA

TANIM:
	§ Çimento esaslı, tane dokulu, özel kimyasal 
katkılar içeren, su itici özelliğe sahip son kat 
uygulanan dekoratif sıvadır.

AVANTAJLARI:
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.
	§ Donma – Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
	§ Kolay hazırlanır.
	§ Çalışma süresi uzundur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Dekoratif görünüm istenen tüm dış cephe 
uygulamalarında
	§ Mantolamada boya öncesi son sıva olarak

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6-6,5 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılıp,  D-THERM – 554 yavaşça 
boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 400 
devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır.

Uygulama;
	§ DAYMAN D-THERM – 552 ile sıvanmış 
yüzeye DAYMAN D-THERM – 553 çelik 
mala ile homojen olacak şekilde uygulanır.
	§ Uygulama tek seferde bitirilecek şekilde 
yapılmalıdır.
	§ Tirfil malası ile yüzeye desen verilir

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalı.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 saat direkt su 
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-THERM  - 553 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-THERM  - 553 Kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 2,5 – 3,5 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 110 x 100 cm
Paletteki adet : 64

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdı

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.

	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.476/A  

TS EN 15814 W2A / DIN 18191 - 4-5-6

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu :1600 kg/m3 

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +80°C

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Beyaz
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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D-THERM - 554 / ÇİZGİ DOKULU SON KAT DEKORATİF SIVA

TANIM:
	§ Çimento esaslı, tane dokulu, özel kimyasal 
katkılar içeren, su itici özelliğe sahip son kat 
uygulanan dekoratif sıvadır.

AVANTAJLARI:
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.
	§ Donma – Çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
	§ Kolay hazırlanır.
	§ Çalışma süresi uzundur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Dekoratif görünüm istenen tüm dış cephe 
uygulamalarında
	§ Mantolamada boya öncesi son sıva olarak

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ 6-6,5 lt temiz su, boş ve temiz bir kovaya 
boşaltılıp,  D-THERM – 554 yavaşça 
boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 400 
devir/dakika düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır.
	§ Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir.
	§ Uygulamaya başlamadan önce 30 saniye 
tekrar karıştırılır.

Uygulama;
	§ DAYMAN D-THERM – 552 ile sıvanmış 
yüzeye DAYMAN D-THERM – 554 çelik 
mala ile homojen olacak şekilde uygulanır.
	§ Uygulama tek seferde bitirilecek şekilde 
yapılmalıdır.
	§ Tirfil malası ile yüzeye desen verilir

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalı.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 saat direkt su 
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-THERM  - 554 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-THERM  - 554 Kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 2,5 – 3,5 kg/m².

AMBALAJ: 
Kraft torba  : 25,00 kg
Palet ölçüsü  : 110 x 100 cm
Paletteki adet : 64

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdı

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.

	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.   

           Ocak 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Poz No: 
04.476/A  TS EN 7847

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kuru Yığın Yoğunluğu :1600 kg/m3 

Tam Kürlenme Süresi : 28 gün

Sıcaklık Dayanımı : -20 °C +80°C

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Beyaz
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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PEX SL - 555 / DIŞ CEPHE BOYASI

TANIM:
	§ Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, son kat 
uygulana dış cephe boyasıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Kapatma özelliği yüksektir.
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.
	§ Su iticidir.
	§ Renk seçeneği geniştir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Özellikle DAYMAN Isı yalıtım sistemi son kat 
boyası olarak
	§ Sıvalı dış cephelerde 

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzey, DAYMAN D-THERM 556 ile 
astarlanmış olması uygulamanın sıhhati 
açısından önemlidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ PEX SL – 555 homojen kıvama ulaşıncaya 
kadar 400 devir/dakika düşük devirli mixer 
yardımıyla karıştırılır.
	§ En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.

Uygulama;
	§ DAYMAN PEX SL – 555 Rulo ile yüzeye 2 
kat uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 saat direkt su 
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN PEX SL  - 555 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN PEX SL  - 555 Kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 0,35 – 0,45 kg/m².

AMBALAJ: 
Ambalaj : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

RENK:
	§ Çeşitli

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.

	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.    

           Ocak 2020

TS EN 15814 W2A / DIN 18191 - 4-5-6

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluğu :1,33 kg/dm³

Ön kuruma min. :4 saat

Üzerine kat atabilme          
min. :8 saat

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Çeşitli
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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PEX PR - 556 / DIŞ CEPHE ASTARI

TANIM:
	§ Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe 
astarıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Üzerine kaplanacak boya ile zemin 
aderansını arttırır.
	§ Boya sarfiyatını dengeler.
	§ Akrilik sıvalar için kullanıma uygundur.
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm dış cephe boyalarının altında, 
	§ D-THERM 554 – D-THERM 553 altında,
	§ Tüm akrilik esaslı ürünlerde astar olarak 
kullanılabilir.

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ D-THERM – 556 homojen kıvama 
ulaşıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.

Uygulama;
	§ DAYMAN PEX PR – 556 Rulo, fırça ve 
uygun püskürtme ekipmanı ile yüzeye 
uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 saat direkt su 
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN PEX PR  - 556 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN PEX PR  - 556 Kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.
	§

TÜKETİM:
	§ Değişken 0,150 – 0,250 kg /m².

AMBALAJ: 
Ambalaj                  : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü          : 100 x 100 cm
Paletteki adet      : 36  

RENK:
	§  Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 

sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Poz No: 04.466/3  

TS EN 15814 W2A / DIN 18191 - 4-5-6

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ön kuruma min. : 6-8 saat

Üzerine kat atabilme         min. : 8 saat

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°

Renk : Beyaz

** Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından 
ötürü değerler değişebilir.
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D-THERM - 557 / ISI YALITIM SABİTLEME DÜBELİ

TANIM:
	§ Yalıtım levhası bağlantı elemanıdır
	§ Dış cephede basınca dayanıklı yalıtım 
malzemelerini sabitlemek için kullanılır
	§ Tüm duvar çeşitlerinde kullanılabilir
	§ Yırtılma tasarımı uygulama kolaylığı sağlar
	§ Yüksek tutunma mukavemetine sahiptir
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D-TEX 160 - 2810 / MANTOLAMA UYGULAMA FİLESİ

TANIM:
	§ Alkali dayanımlı, mantolama uygulamaları 
için geliştirilmiş donatı filesi

AVANTAJLARI:
	§ Mantolama sıvasının dağılmasını engeller.
	§ Alkali dayanımlıdır.
	§ Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Büzülme ve potluk yapmaz.

KULLANIM ALANLARI:
	§ DAYMAN D-THERM 552 uygulamasında 
kullanılır.

UYGULAMA TALIMATI:
Uygulama;

	§ Uygulamada kullanılacak alana göre ürün 
önceden kesilip hazırlanmalıdır.
	§ Ek yerleri 10 cm birbiri üzerine bindirilmelidir.
	§ DAYMAN D-THERM 552 1 kat 
uygulandıktan sonra, ürün yaş iken,  D-TEX 
160 – 2810 serilir ve yüzeyde bulunan su 
yalıtım ürününün içine gömülür.
	§ Kuruma gerçekleştikten sonra ikinci kat 
DAYMAN D-THERM 552 uygulaması yapılır.

TÜKETİM:
	§ 1,10 m²/m²

AMBALAJ: 
	§  50,00 m² rulo 

  
RENK:

	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Dik depolanmalıdır
	§ Direkt güneş ışına maruz bırakılmamalıdır.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  .  

           Temmuz 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ağırlık : 160 gr/m²

Ölçü : 1,00 x 50,00 mt
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D-THERM - 559 / FİLELİ KÖŞE PROFİLİ

TANIM:
	§ Alkali dayanımlı, mantolama uygulamaları 
için fileli köşe profili

AVANTAJLARI:
	§ Mantolama uygulamasında köşe hatlarının 
düzgün çıkmasını sağlar.
	§ Alkali dayanımlıdır.
	§ Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.
	§ Kolay uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ DAYMAN D-THERM 552 uygulamasında 
kullanılır.

UYGULAMA TALIMATI:
Uygulama;

	§ Uygulamada kullanılacak alana göre ürün 
önceden kesilip hazırlanmalıdır.
	§ DAYMAN D-TEX 160 ile birleşim yerlerinde 
100 cm birbiri üzerine bindirilmelidir
	§ DAYMAN D-THERM 552 1 kat 
uygulandıktan sonra, ürün yaş iken,  
D-THERM 559 ürününün içine gömülür.
	§ Kuruma gerçekleştikten sonra ikinci kat 
DAYMAN D-THERM 552 uygulaması yapılır.

TÜKETİM:
	§ 0,25 mt/m²

AMBALAJ: 
	§ 62,50 mt

   
RENK:

	§ Turuncu

RAF ÖMRÜ:
	§ Dik depolanmalıdır.
	§ Direkt güneş ışına maruz bırakılmamalıdır.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Temmuz 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Ölçü : 2,50 mt boy
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D-TEX 45 - 2800  / SU YALITIMI UYGULAMA FİLESİ

TANIM:
	§ Alkali dayanımlı, su yalıtımı uygulamaları için 
geliştirilmiş donatı filesi.

AVANTAJLARI:
	§ Yalıtım ürünü sarfiyatını dengeler.
	§ Alkali dayanımlıdır.
	§ Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Büzülme ve potluk yapmaz

KULLANIM ALANLARI:
	§ DAYMAN BITUMEN 300 PLUS
	§ DAYMAN BITUMEN 302 
	§ DAYMAN BITUMEN 303
	§ DAYMAN D-LASTIC 424
	§ DAYMAN D-LASTIC PLUS 425
	§ DAYMAN D-LASTIC SÜPER 430
	§ DAYMAN D-LASTIC SÜPER X 427
	§ DAYMAN D-LASTIC SÜPER UV 426

Ürünleri dışında, tüm mineral esaslı ve bitüm 
esaslı ürünlerin uygulamasında kullanılır.

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Uygulamada kullanılacak alana göre ürün 
önceden kesilip hazırlanmalıdır.
	§ Ek yerleri 10 cm birbiri üzerine bindirilmelidir.
	§ Uygun su yalıtım ürünü 1 kat uygulandıktan 
sonra, ürün yaş iken,  D-TEX 45 – 2800 
serilir ve yüzeyde bulunan su yalıtım 
ürününün içine gömülür.
	§ İkinci veya gerekirse üçüncü. kat su yalıtımı 
uygulanır.

TÜKETİM:
	§ 1,10 m²/m²

AMBALAJ: 
	§ 100,00 m² rulo  

RENK:
	§  Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Dik depolanmalıdır
	§ Direkt güneş ışına maruz bırakılmamalıdır..

SORUMLULUK SINIRLARI
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

            Temmuz 2019

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ağırlık : 45 gr/m²

Ölçü : 1,00 x 50,00 mt
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AQUATEX - 2700 / SERAMİK ALTI UYGULAMALARI İÇİNTEXTİL MEMBRAN

TANIM:
	§ Seramik altı su yalıtımı için üretilmiş textil 
membran.

AVANTAJLARI: 
	§ Hızlıdır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Çatlak köprüleyebilir.
	§ Alkali dayanımlıdır.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Seramik altı tüm yüzeylerde,
	§ Alçı ve çimento paneller,
	§ İç ve dış uygulama alanları,
	§ Teraslar,
	§ Islak hacimler,
	§ Banyolar.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. 
	§ Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Uygulama;
	§ AQUATEX – 2700 uygulaması, 
	§ DAYMAN D-LASTİK SUPER 430
	§ DAYMAN D-LASTİK SUPER X 427
	§ DAYMAN CERA CEM FLEX 910
	§ DAYMAN CERA CEM FLEX 912

Ürünlerinden biri ile uygulanabilir.
	§ Zemin hazırlığı yapılmış yüzeye uygun 
şekilde hazırlanıp uygulanır.
	§ Ürün uygulandıktan sonra DAYMAN 
AQUATEX – 2700 yukarıdan aşağıya doğru 
yapıştırılır.
	§ DAYMAN AQUATEX – 2700, altında hava 
kabarcığı kalmayacak şekilde yüzeye 
yapıştırılır.
	§ Ek terleri işaretli yerlerden birbiri üzerine 
bindirilir ve DAYMAN D-LASTİK SUPER X 
427 ile yapıştırılır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,07 m²/m²

AMBALAJ:
	§ 30,00 m² / rulo

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 24 aydır.
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.  

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 

A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Temmuz 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ürün Taşıyıcısı : Polipropilen keçe (Yüksek alkalin 
dayanımlı) 

Orta Katman : Polietilen Folyo 

Membran genişliği : 1000 mm 

Rulo uzunluğu : 30 m 

Renk : Sarı 

Ürün Kalınlığı : yakl. 0,5 mm 

Ambalaj : 1 x 30 m = 30 m tek karton, beyaz
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DK  100 - 2900 / SÜRME SU YALITIMI İÇİN POLYESTER KEÇE

TANIM:
	§ Sürme su yalıtımı ürünlerinde laminasyon 
ürünü olarak kullanılan polyester keçe.

AVANTAJLARI: 
	§ Ekonomiktir. 
	§ Hızlıdır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Çatlak köprüleyebilir.
	§ Alkali dayanımlıdır.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

 KULLANIM ALANLARI:
	§ DAYMAN BITUMEN PLUS 300
	§ DAYMAN BITUMEN 302
	§ DAYMAN BITUMEN 303
	§ DAYMAN AQUAFLEX 200
	§ DAYMAN AQUAFLEX UV 202
	§ DAYMAN AQUAPOL 810
	§ DAYMAN AQUAPOL UV 811
	§ DAYMAN BITUMEPOL 812
	§ DAYMAN AQUAPOL 2K 813
	§ DAYMAN AQUA HIBRIT 1001
	§ DAYMAN AQUA HIBRIT TRANS 1002

Ürünleri ile yapılan uygulamalarda kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.

Uygulama:
	§ Zemin hazırlığı yapılmış yüzeye uygun 
şekilde hazırlanıp sürme su yalıtım ürünü 
uygulanır.
	§ Ürün uygulandıktan sonra DAYMAN DK – 
100 zemine serilerek yapıştırılır.
	§ Ürün uygulanırken tam yapışmasına, 
hava kabarcığı, boşluk, yapışmamış alan 
kalmamasına dikkat edilmelidir.
	§ Ek yerleri 5-10 cm bini yapılarak 
yapıştırılmalıdır.
	§ Üzerine 2. – 3.  Kat ürün uygulananabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya 
solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,10 mt/mt

AMBALAJ:
	§ 1,10 x 100,00  mt
	§ 1,50 x 400,00 mt

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 24 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020 

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ürün Taşıyıcısı : Polyester keçe) 

Rulo uzunluğu : 100 mt. 

Genişlik : 1,10 mt

Ürün Kalınlığı : yakl. 0,5 mm
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TEX BAND 2910 / TERMOPLASTİK, KEÇE TAKVİYELİ PAH BANDI

TANIM:
	§ 3 katlı, enine yüksek esnemeye sahip, iki 
tarafı özel polipropilen (PP) keçe kaplamalı 
pah bandı

AVANTAJLARI: 
	§ Ekonomiktir. 
	§ Hızlıdır.
	§ Kolay uygulanır .
	§ Çatlak köprüleyebilir.
	§ Alkali dayanımlıdır.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.

Uygulama;
	§ Zemin hazırlığı yapılmış yüzeye uygun 
şekilde hazırlanıp sürme su yalıtım ürünü 
uygulanır.
	§ Ürün uygulandıktan sonra DAYMAN TEX 
BAND 2910 yapıştırılır.
	§ Ürün uygulanırken tam yapışmasına, 
hava kabarcığı, boşluk, yapışmamış alan 
kalmamasına dikkat edilmelidir.
	§ Ek yerleri 5-10 cm bini yapılarak 
yapıştırılmalıdır.
	§ Üzerine 2. Kat ürün uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya 
solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,00 mt/mt

AMBALAJ:
	§ 50,00 mt / rulo
	§ 12 cm genişlikte  özel ölçüde üretim 
yapılabilir

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 24 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar

             Temmuz 2019

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ürün Taşıyıcısı : Polyester keçe) 

Rulo uzunluğu : 50 mt 
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D-BAND ST - 100  -  200 / BÜTİL ESASLI  KENDİNDEN YAPIŞKANLI PAH BANDI

TANIM:
	§ Her türlü yapı malzemesine (plastik, metal, 
beton vs.) çok iyi yapışma özelliği ile 
sızdırmazlık sağlayan kendinden yapışkanlı 
bütil bant.

AVANTAJLARI: 
	§ Ekonomiktir. 
	§ Hızlıdır.
	§ Kolay uygulanır .
	§ Çatlak köprüleyebilir.
	§ Alkali dayanımlıdır.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Yüzey Hazırlığı;
	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.

Uygulama;
	§ Zemin hazırlığı yapılmış yüzeye uygun 
şekilde hazırlanıp sürme su yalıtım ürünü 
uygulanır.
	§ Ürün uygulandıktan sonra DAYMAN DK – 
100 yapıştırılır.
	§ Ürün uygulanırken tam yapışmasına, 
hava kabarcığı, boşluk, yapışmamış alan 
kalmamasına dikkat edilmelidir.
	§ Ek yerleri 5-10 cm bini yapılarak 
yapıştırılmalıdır.
	§ Üzerine 2. Kat ürün uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya 
solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,00 mt/mt

AMBALAJ:
	§ 50,00 mt / rulo
	§ 10 – 20 cm genişlikte 

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 24 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ürün Taşıyıcısı : Polyester keçe) 

Rulo uzunluğu : 50 mt 
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D-BAND - 120 - 120 AR / SU YALITIM PAH BANDI

TANIM:
	§ D-BAND 120 
	§ Kenarları fileli, orta kısmı elastomerik 
üründen yapılmış, pah bandı. D-BAND 120

	§ D-BAND 120 AR
	§ Kenarları Keçeli Alkali Dayanımlı olan 
D-BAND 120 AR. 

AVANTAJLARI: 
	§ Ekonomiktir. 
	§ Hızlıdır.
	§ Kolay uygulanır .
	§ Çatlak köprüleyebilir.
	§ Alkali dayanımlıdır.
	§ Kimyasallara karşı dirençlidir. 

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte 
kullanılabilir.
	§ Çimento esaslı ürünler için D-BAND 120 AR 
kullanılmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.

Uygulama;
	§ Zemin hazırlığı yapılmış yüzeye uygun 
şekilde hazırlanıp ürün çimento esaslı veya 
epoksi yapıştırıcı ile sabitlenmelidir.
	§ Ürün uygulanırken tam yapışmasına, 
hava kabarcığı, boşluk, yapışmamış alan 
kalmamasına dikkat edilmelidir.
	§ Ek yerleri 5-10 cm bini yapılarak 
yapıştırılmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi 
daha yavaş gerçekleşeceği için 2. Kat 
uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak 
kuruduğundan emin olunmalıdır. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeii, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya 
solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,00 mt/mt

AMBALAJ:
	§ 50,00 mt / rulo
	§ 120 mm genişlikte 

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 24 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.

	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ürün Taşıyıcısı : Polipropilen keçe - file

Rulo uzunluğu : 50 mt 

120 120 AR
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D-BAND 20 - 25 - 30 - 40  / TERMOPLASTİK ESASLI DİLETASYON BANDI

TANIM:
	§ FPO dan üretilmiş iç ve dış mekanlarda, 
yapı derzlerinin ve dilatasyon boşluklarının 
yalıtımında kullanılan diletasyon bandı.

AVANTAJLARI: 
	§ Diletasyonlarda kalıcı su yalıtımı sağlar.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Diletasyon hareketlerini tolere edebilir

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte 
kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 

Uygulama;
	§ Ürün DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO PRO  ile 
montajlanmalıdır.
	§ Ek yerleri mutlaka sıcak hava kaynağı 
yapılarak 10 - 20 cm bini yapılarak 
yapıştırılmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ 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.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya 
solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,00 mt/mt

AMBALAJ:
	§ 25,00 mt / rulo

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü  24 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Rulo uzunluğu : 20 mt 

Genişlik : 20 – 25 – 30 – 40 cm

Çekme Dayanımı : 4,7 mpa

Uzama :  % 580

Yırtılma Dayanımı : 42  N/mm²

Su Basıncı Dayanımı : > 5 bar

Kalınlık : 1 mm

Genişlik : 20-25-30-40 cm
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AQUABAND BT - 2300 / BENTONİT ESASLI KENDİNDEN ŞİŞEN BANT

TANIM:
	§ Sodyum Bentonit esaslı su ile temas halinde 
kendiliğinden şişerek çatlak ve boşlukları 
tıkayarak su kanallarını tıkayan şişen 
bandtır.

AVANTAJLARI: 
	§ Sonsuz tersinir bir şekilde çalışarak ömür 
boyu koruma sağlar. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ İç mekan yapı derzlerinin su yalıtımlarında,
	§ Tünel, metro, kanalizasyon, su arıtma 
tesislerinde,
	§ Su depoları ve havuzlar; temel ve perde 
beton birleşimlerinde (soğuk derz) kullanıma 
uygundur.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı; 

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 

Uygulama:
	§ Ürün 20 cm ara ile çakılarak uygulanır.
	§ Uygun mastik ile yapıştırılabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 

TÜKETİM:
	§ 1,00 mt/mt

AMBALAJ:
	§ 5mt X 4 ad : 20 mt / koli

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 24 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 

	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Boyut 20x25 mm

Şişme Kapasitesi  Yaklaşık)  

24 saat sonra %56 artış 

8 gün sonra %280 artış 

21 gün sonra %312 artış 
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AQUABAND AC 2310 - 2311 / POLİMER ESASLI ŞİŞEN BAND

TANIM:
	§ Akrilik esaslı su ile temas halinde 
kendiliğinden şişerek çatlak ve boşlukları 
tıkayarak su kanallarını tıkayan şişen 
bandtır.

AVANTAJLARI: 
	§ Sonsuz tersinir bir şekilde çalışarak ömür 
boyu koruma sağlar. 

 KULLANIM ALANLARI:
	§ İç mekan yapı derzlerinin su yalıtımlarında,
	§ Tünel, metro, kanalizasyon, su arıtma 
tesislerinde,
	§ Su depoları ve havuzlar; temel ve perde 
beton birleşimlerinde (soğuk derz) kullanıma 
uygundur..

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı; 

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 

Uygulama:
	§ Ürün 20 cm ara ile çakılarak uygulanır.
	§ Uygun mastik ile yapıştırılabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 

TÜKETİM:
	§ 1,00 mt/mt

AMBALAJ:
	§ 40,00 mt / rulo

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 24 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Boyut 5x20 mm 

Şişme Kapasitesi  Yaklaşık)  

24 saat sonra %150 artış 

8 gün sonra %690 artış 



YARDIMCI ÜRÜNLER

169

BITUBANT 2650 / KENDİNDEN YAPIŞKANLI BITUMLU BANT

TANIM:
	§ Kendinden yapışkanlı bitüm esaslı pratik pah 
ve su yalıtım bandı.

AVANTAJLARI: 
	§ Ekonomiktir. 
	§ Hızlıdır.
	§ Kolay uygulanır .
	§ Düşük sıcaklıklarda uygulanır
	§ Birçok yüzeye çok iyi yapışır
	§ Uv dayanımlıdır
	§ Hava koşullarından etkilenmez

KULLANIM ALANLARI:
	§ Yapı elemanlarının  ek ve birleşim 
bölümlerinin birleşim noktalarında.
	§ Baca etrafında
	§ Beton ahşap metal sıva plastik vb. tüm 
yüzeylerde

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.

Uygulama;
	§ Metalik, plastik cam, pvc vb. emici 
olmayan yüzeyler  uygun bir solvent ile 
temizlenmelidir. 
	§ Beton, sıva, ahşap vb. gibi, emici yüzeylere, 
BITUMEN PR ile veya BITUMEN 5000 1/5 
oranında seyreltirek hazırlanacak ürün ile 
astarlanmalıdır.
	§ Bant uygun ölçüde kesilir.
	§ Yüzeye iyice bastırılarak yapıştırılır.
	§ Yalıtım uygulamasına hızlıca başlanabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken uygulama yapılmamalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Özel bir ekipman gerektirmez.

TÜKETİM:
	§ 1,00 mt/mt

AMBALAJ:
	§ 10,00 mt / rulo

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2019

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ürün  : Elastomerik bitüm-kauçuk

Ölçüler  : 10 cm  ( diğer ölçüler için iletişime geçiniz)
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BITUMPAH 2651 / BITUMLU PRATİK PAH BANDI

TANIM:
	§ Bitüm esaslı pratik pah bandı. Üçgen 
şeklinde elastomerik bitüm-kauçuk esaslı 
pah bandıdır.

AVANTAJLARI: 
	§ Ekonomiktir. 
	§ Hızlıdır.
	§ Kolay uygulanır .
	§ Düşük sıcaklıklarda uygulanır

KULLANIM ALANLARI:
	§ Yapı elemanlarının  yatay ve dikey 
bölümlerinin birleşim noktalarında
	§ İç köşelerin pahlandırılmasında 

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.

Uygulama;
	§ Pah bandı ölçüye göre kesilir.
	§ Şaloma alevi veya sıcak hava kaynağı 
ile ısıtılarak üzerinde bulunan  koruyucu 
polietilen katman eritilir.
	§ Bant köşeye iyice bastırılarak yapıştırılır.
	§ Yalıtım uygulamasına hızlıca başlanabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken uygulama yapılmamalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya 
solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,00 mt/mt

AMBALAJ:
	§ 5,00 mt / rulo
	§ 5 x 5 = 25 mt Koli

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 24 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 

	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2019

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ürün  : Elastomerik bitüm-kauçuk

Ölçüler  : 2,5 x 2,5 x 3,5  

Yoğunluk  : 1,32 gr/cm3
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PU SEAL 600 - 2100 / POLİURETAN ESASLI MASTİK

MASTİKLER

TANIM:
	§ Poliuretan esaslı nem ile kürlenen derz 
dolgu mastiği.

AVANTAJLARI: 
	§ Nem ile kürlenir.
	§ UV dayanımlıdır.
	§ Üzeri boyanabilir.
	§ Mastik tabancası ile uygulanır.

 KULLANIM ALANLARI:
	§ Sızdırmazlık, 
	§ Çimento esaslı yapı malzemeleri, 
	§ Tuğla, seramik, cam, ahşap, 
	§ Galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik 
yüzeye mükemmel yapışma özelliğine 
sahiptir.
	§  Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların 
derzlerinde ve montajlarında kullanıma 
uygundur.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN 
REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR 
veya DAYMAN BOND EPO PRO  ile tamir 
edilmelidir.
	§ Yüzeyler DAYMAN PU SEAL PR 150 veya 
DAYMAN PU SEAL PR 160 ürünlerinden 
uygun olan ile astarlanmalıdır.

Uygulama;
	§ Derzler uygun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır.
	§ 3 yönden yapışma engellenmelidir.
	§ Mastik tabancası ile uygulanır.
	§ En fazla 3,5 cm genişlikte derzler için 
uygundur.
	§ Derz genişlik ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya 
solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,00 dm³ / dm³

AMBALAJ:
	§ 600 ml – 20 li koli

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

         Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Gri, Beyaz

Yoğunluk : 1,15 kg/dm³

Yırtılma direnci : 6,50 N/mm

Sertlik : 25 (Shore A)

Betona yapışma (Astarsız) : >2,00 N/mm² 
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PU SEAL PRO 2K - 2200 / POLİÜRETAN ESASLI İKİ BİLEŞENLİ DÖKME MASTİK

MASTİKLER

TANIM:
	§ İki bileşenli, poliuretan esaslı dökme mastik.

AVANTAJLARI: 
	§ Solventsizdir.
	§ UV dayanımlıdır.
	§ Üzeri boyanabilir.
	§ Geniş derzlere dökerek uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Sızdırmazlık, 
	§ Geniş diletasyonlar,
	§ Çimento esaslı yapı malzemeleri, 
	§ Tuğla, seramik, cam, ahşap, 
	§ Galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik 
yüzeye mükemmel yapışma özelliğine 
sahiptir.
	§  Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların 
derzlerinde ve montajlarında kullanıma 
uygundur.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz; gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Yüzeyler DAYMAN PU SEAL PR 150 veya 
DAYMAN PU SEAL PR 160 ürünlerinden 
uygun olan ile astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:
	§ A ve B bileşen orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen 
bir karışım olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama:
	§ Derzler uygun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır.
	§ 3 yönden yapışma engellenmelidir.
	§ Dökme şeklinde uygulanır.
	§ En fazla 10 cm genişlikte derzler için 
uygundur.
	§ Derz genişlik ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya 
solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,40 kg / dm³

AMBALAJ:
	§ A Bileşen 8,00 Kg
	§ B Bileşen 4,00 Kg

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Gri, Beyaz

Yoğunluk :  1,40 kg/dm³

Yırtılma direnci : 6,50 N/mm

Sertlik : 25 (Shore A)

Betona yapışma (Astarsız) : >2,00 N/mm² 
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MASTİKLER

PU SEAL PRO 1K - 2210 / POLİÜRETAN ESASLI TEK BİLEŞENLİ DÖKME MASTİK

TANIM:
	§ Tek bileşenli, poliüretan esaslı, kendiliğinden 
yayılan 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 
ve kendiliğinden yayılan bir malzeme 
olduğundan uygulaması kolaydır. 

AVANTAJLARI: 
	§ 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 C kadar 
elastikiyetini korur. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Sızdırmazlık, 
	§ Yatay derzlerin doldurulmasında, 
	§ Yapı elemanları arasındaki yatay birleşim 
yerlerinin doldurulmasında özellikle yatay 
beton hareket derzlerinde, 
	§ Yaya ve araç trafiğine açık iç ve dış 
mekanlarda kullanılır. 
	§ Çimento esaslı yapı malzemeleri, 
	§ Tuğla, seramik, cam, ahşap, 
	§ Galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik 
yüzeye mükemmel yapışma özelliğine 
sahiptir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz; gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Yüzeyler DAYMAN PU SEAL PR 150 veya 
DAYMAN PU SEAL PR 160 ürünlerinden 
uygun olan ile astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:
	§ Ürün kullanıma hazıdır. Açıldıktan donra 
düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır.

Uygulama:
	§ Derzler uygun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır.
	§ 3 yönden yapışma engellenmelidir.
	§ Dökme şeklinde uygulanır.
	§ Tavsiye edilen genişlik 10-40 mm dir
	§ Derz genişlik ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya 
solvent ile temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 1,50 kg / dm³

AMBALAJ:
	§ 25,00 Kg  Kova

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 9 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ: 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Gri,

Yoğunluk :  1,50 kg/dm³

Vizikosite : 20000 mPas

Sertlik : 40  (Shore A)

Kabuklaşma süresi : 60 dk

Kürlenme hızı : 2 mm/gün

Servis sıcaklığı : -40  -  +80 C

Uzama : > %600

Betona yapışma (Astarsız): >2,00 N/mm² 
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TANIM:
	§ Şeffaf, Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı Astar 
ürünüdür. 

AVANTAJLARI:
	§ Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.
	§ 4 saat sonra,  üzerine DAYMAN PU SEAL 
600,  DAYMAN PU SEAL PRO 1K, DAYMAN 
PU SEAL PRO 2K uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI :
	§ Beton
	§ Sıva
	§ Alçı 
	§ Ahşap
	§ Her türlü emici yüzey de poliüretan astarı 
olarak kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Uygulama Aletleri;

	§ Karıştırıcı, fırça, mala, koruyucu ekipman 

Yüzey Hazırlığı;
	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı ve/
veya dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;  
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Büyük yüzeylerde, havasız sprey 
kullanılması önerilir. Ortam koşullarına göre 
2 - 4 saat sonra poliüretan su izolasyon 
kaplaması uygulanmalıdır. 
	§ Zemin nem oranı %5 ‘i geçmemelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ PU SEAL PR 150 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ PU SEAL PR 150 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Tek kat için en az 0,100 kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat 0,100 – 0,300 
Kg/m²

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 5,00 Kg kova 

RENK:
	§ Şeffaf

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.Ürünün nerede ve nasıl 
kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki 
ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı 
oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

PU SEAL PR 150 - 2150 / POLİÜRETAN ESASLI EMİCİ YÜZEY ASTARI 

MASTİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli Poliüretan

Renk :Şeffaf

Yoğunluk :1,01 gr/cm3 ±0.03

Viskozite :10-50 cp

Uygulama Sıcaklığı : +5 C ile +40 C

Teorik Sarfiyat : 0,1-0,3 kg/m2

Sertlik ASTM 02240 : 95 (Shore A)

Servis ısısı : -5 •c ile +80 •c

Betona Yapışma : < 2,2 N/mm2

Uygulama metodu : Rulo, Fırça Sprey

Kuruma zamanı : 1 saat

Yeniden Kat Atma: : 4 saat

Tam Kuruma: : 4 gün
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MASTİKLER

PU SEAL PR 160 - 2160 / POLİÜRETAN ESASLI EMİCİ OLMAYAN YÜZEY ASTARI

TANIM:
	§ Şeffaf, Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı Astar 
ürünüdür. 

AVANTAJLARI:
	§ Emici olmayan  yüzeylerle mükemmel 
aderans sağlar.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.
	§ 4 saat sonra,  üzerine DAYMAN PU SEAL 
600,  DAYMAN PU SEAL PRO 1K, DAYMAN 
PU SEAL PRO 2K uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI :
	§ Beton
	§ Sıva
	§ Alçı 
	§ Ahşap
	§ Her türlü emici yüzey de poliüretan astarı 
olarak kullanılabilir.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Uygulama Aletleri;

	§ Karıştırıcı, fırça, mala, koruyucu ekipman 

Yüzey Hazırlığı;
	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz olmalı,  gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. 
	§ Yüzeydeki derin boşluklar DAYMAN REPAIR 
PLUS, DAYMAN EPO MORTAR veya 
DAYMAN BOND EPO ile tamir edilmelidir.
	§ Köşe birleşim yerleri DAYMAN REPAIR 
PLUS ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalı ve/
veya dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması:
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;  
	§ Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey 
ile uygulanmalıdır.
	§ Büyük yüzeylerde, havasız sprey 
kullanılması önerilir. Ortam koşullarına göre 
2 - 4 saat sonra poliüretan su izolasyon 
kaplaması uygulanmalıdır. 
	§ Zemin nem oranı %5 ‘i geçmemelidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 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 edilmesi, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ PU SEAL PR 160 yaş iken Solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ PU SEAL PR 160 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Tek kat için en az 0,100 kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat 0,100 – 0,300 
Kg/m²

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 5,00 Kg kova 

RENK:
	§ Şeffaf

RAF ÖMRÜ:
	§  Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.Ürünün nerede ve nasıl 
kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki 
ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı 
oluşabilecek sonuçlardan DAYMAN YAPI 
KİMYASALLARI A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  OCAK 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli Poliüretan

Renk :Şeffaf

Yoğunluk :1,01 gr/cm3 ±0.03

Viskozite :10-50 cp

Uygulama Sıcaklığı : +5 C ile +40 C

Teorik Sarfiyat : 0,1-0,3 kg/m2

Sertlik ASTM 02240 : 95 (Shore A)

Servis ısısı : -5 •c ile +80 •c

Betona Yapışma : < 2,2 N/mm2

Uygulama metodu : Rulo, Fırça Sprey

Kuruma zamanı : 1 saat

Yeniden Kat Atma: : 4 saat

Tam Kuruma: : 4 gün
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MASTİKLER

MASTIC SLC - 2301 / SİLİKON MASTİK

TANIM:
	§ Genel kullanım amaçlı ve tek komponentli, 
asetik kürleşen, geniş kullanım alanına sahip 
bir sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir.

AVANTAJLARI: 
	§ Pek çok gözeneksiz yüzeye güçlü yapışır
	§ Çatlamaz, sararma yapmaz, 
	§ Yaşlanma etkilerine dirençli
	§ Her mevsim uygulanabilir.
	§ Standart silikon mastik tabancası ile 
uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§  Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların 
derzlerinde ve montajlarında kullanıma 
uygundur.
	§ Kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve 
dolgu amaçlı
	§ Elektrik malzemelerinin, priz ve 
anahtarlarının yalıtımında
	§ Cam, porselen, çelik vb malzemelerin 
derzleri ve ek yerlerinde

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.
	§ Mermer doğal taş, beton vb. yüzeylerde 
kullanımı tavsiye edilmez 

Uygulama;
	§ Derzler uygun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır.
	§ Silikon  tabancası ile uygulanır.
	§ Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır.
	§ Derz genişlik ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +35°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir
	§ Kürleşme esnasında asetik asit 
oluştuğundan bakır, pirinç, kurşun 
gibi hassas metallerde ve aynalarda 
kullanılmamalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, solvent ile 
temizlik yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken

AMBALAJ:
	§ 310 ml kartuş
	§ 24 ad koli

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ 
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Kürleşme esnasında açığa çıkan asetik 
asit buharının uzun süre fazla miktarda 
solunması, solunum sistemine zarar 
verebilir.
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.

	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Şeffaf

Yoğunluk :  0,97 kg/dm³

Yırtılma direnci : 0,7 N/mm

Sertlik : 20 (Shore A)
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MASTİKLER

MASTIC ACR - 2302 / Akrilik Mastik

TANIM:
	§ Genel kullanım amaçlı ve tek komponentli, 
iç ve dış ortamlarda geniş kullanım alanına 
sahip bir sızdırmazlık ve derz dolgu 
malzemesidir.

AVANTAJLARI: 
	§ Kolay uygulanır
	§ Kolay temizlenir
	§ Üzeri boyanabilir.
	§ Tuğla, beton, ahşap vb. bütün gözenekli 
yüzeylerde, 
	§ Kuruduktan sonra su geçirmez.Her mevsim 
uygulanabilir.
	§ Standart silikon mastik tabancası ile 
uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve 
dolgu amaçlı
	§ Mineral yüzeylerin tamamında
	§ Elektrik malzemelerinin, priz ve 
anahtarlarının yalıtımında
	§ Cam, porselen, çelik vb malzemelerin 
derzleri ve ek yerlerinde

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.

Uygulama;
	§ Derzler uygun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır.
	§ Silikon  tabancası ile uygulanır.
	§ Minimum derz boyutu 5x5 mm olmalıdır.
	§ Derz genişlik ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır.
	§ En fazla 25 mm genişliğinde derzler için 
kullanılır

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +35°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir
	§ Kürleşme esnasında asetik asit 
oluştuğundan bakır, pirinç, kurşun 
gibi hassas metallerde ve aynalarda 
kullanılmamalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ Uygulama ürünleri yaş iken, su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken

AMBALAJ:
	§ 310 ml kartuş
	§ 24 ad koli

RAF ÖMRÜ:
	§ Raf ömrü 12 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Kürleşme esnasında açığa çıkan asetik 
asit buharının uzun süre fazla miktarda 
solunması, solunum sistemine zarar 
verebilir.
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI: 
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.

	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Beyaz

Yoğunluk :  1,62 kg/dm³

Sertlik : 50 (Shore A)
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AQUAWALL - 606 / DIŞ CEPHE SU YALITIMI BOYASI

TANIM:
	§ UV dayanımlı elastomerik,  akrilik reçine 
esaslı, tek bileşenli, sürme esaslı, dış cephe 
su izolasyon malzemesidir. 

AVANTAJLARI:
	§ Dekoratif ve estetiktir.
	§ Çok yüksek elastikiyete sahiptir.
	§ Yüksek derecede çatlak köprüleme 
özelliğine sahiptir.
	§ Aderansı çok yüksektir.
	§ Uygulaması  kolay ve hızlıdır.
	§ Fırça ve püskürtme ekipmanı ile 
uygulanabilir.
	§ Elastik  yapısı sayesinde sıcaklık farklarına 
dayanımı yüksektir.
	§ %1300 elastiktir.
	§ Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen 
bir su yalıtım katmanı oluşturur.
	§ Güçlü penetrasyona sahiptir. 

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm bina dış cephelerinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.
	§ Gerektiği takdirde akrilik dış cephe macunu 
ile tamirat yapılmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine önceden DAYMAN PEX PR 556 
veya uygun astar  ile astarlanmalıdır.
	§ DAYMAN AQUAWALL – 606 Rulo ile yüzeye 
2 kat uygulanmalıdır.

Sarfiyat;
	§ Toplam teorik sarfiyat 0,400 kg / m²  –   
0,800 kg /m²

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

AMBALAJ: 
Ambalaj : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Negatif su basıncı görülen alanlarda 
uygulanmaz 
	§ 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. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ AQUAWALL – 606  yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ AQUAWALL – 606  kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Temmuz 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluk : 1,40 kg/dm3

Max. Kuvvet testi : ≥30 N

Max. Esneme : ≥8 N/mm2

Kopma anında Uzama : ≥ % 750 (+23 °C)

Renk : Çeşitli 
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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MOLD PAINT- 609 / ANTİ KÜF  / NEM BOYASI

TANIM:
	§ Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı binaların 
iç ve dış duvarlarında doğal koşullarından 
oluşan nem, küf sorunlarının giderilmesi için 
özel kimyasallar ve polimerlerle modifiye 
edilerek üretilmiş çok güçlü bir yalıtım 
boyasıdır.

AVANTAJLARI:
	§ DAYMAN MOLD PAINT- 609 nem boyası, 
sürüldüğü yüzeyde su geçirimsiz bir 
tabaka oluştururken aynı zamanda duvarın 
bünyesine işleyerek içerideki küf oluşumunu 
özel kimyasalları sayesinde engeller. 
	§ Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
	§ Aderansı yüksektir.
	§ Kolay uygulanır. 
	§ Çevre dostudur.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su iticidir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Yoğuşma kaynaklı küflenme yaşanan,
	§ Banyo,
	§ Wc,
	§ Oda,
	§ Mutfak,
	§ Vb. alanlarda kullanılar.

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Küf oluşmuş yüzeye DAYMAN MOLD PAINT 
SOL 621 uygulanır.
	§ 45 dk. sonra kuru bir bez veya fırça ile 
temizlenir. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ DAYMAN MOLD PAINT - 609 kullanıma 
hazırdır.
	§ En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.

Uygulama;
	§ DAYMAN MOLD PAINT - 609 astarlanmış 
yüzeye, rulo ile yüzeye 2 kat uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından 
ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN MOLD PAINT - 609 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN MOLD PAINT - 609 kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 0,150 – 0,300 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ 18,00 Kg kova  
	§  5,00 Kg  kova  

RENK:
	§ Beyaz – Üniversal renk pigmentleri ile 
renklendirilebilir.

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ön kuruma min. :4 saat

Üzerine kat atabilme        min. :8 saat

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Beyaz
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.



ÖZEL BOYALAR

182

GUARD FIRE - 610 / ALEV İLE ŞİŞEN YANGIN KORUMA BOYASI 

TANIM:
	§ Alev ile karşılaştığında bünyesindeki özel 
formülasyonu sayesinde şişerek yangına 
karşı koruma sağlayan boyadır.

AVANTAJLARI:
	§ Her türlü yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
	§ Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
	§ Aderansı  yüksektir. 
	§ 120 dakikaya kadar koruma sağlar.
	§ Genleşerek yangın yalıtımı sağlayan 
yapıdadır. 
	§ Sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak 
eksiz bir tabaka oluşturur. 
	§ Mükemmel alev erteler ,
	§ Yangın anında kimyasal reaksiyona 
girerek şişer ve yüzeydeki sıcaklığın kritik 
derecelere yükselmesini engeller. 
	§ Ahşap, beton, prefabrik ve çelik yapılarda 
kullanıma son derece elverişlidir.

 KULLANIM ALANLARI :
	§ Beton
	§ Sıva
	§ Alçı 
	§ Ahşap
	§ Çelik  yüzeylerin korunmasında

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Uygulama Aletleri;

	§ Karıştırıcı, fırça, rulo, koruyucu ekipman 

Yüzey Hazırlığı;
	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir. 
	§ Aderansı engelleyecek kalıntılardan 
temizlenmelidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Ürün 1/1 temiz su ile incelterek astar olarak 
kullanılır.
	§ Astar üzerine 2 kat uygulanır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan 
durumlarda uygulama yapılmamalıdır. 
	§ Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, 
dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ GUARD FIRE – 610 Yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ GUARD FIRE – 610 Kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Tek kat için en az            0,300 kg/m²
	§ Toplam teorik sarfiyat     1,00 – 1,50 Kg/m²

AMBALAJ: 
Ambalaj                         : 20,00 Kg kova
Palet ölçüsü                  : 100 x 100 cm
Paletteki adet              : 36

Ambalaj                         : 5,00 Kg kova
Palet ölçüsü                  : 80 x 120 cm
Paletteki adet              : 75

RENK:
	§ Beyaz

RAF ÖMRÜ: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

           Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Kaplama Tipi :Tek Bileşenli 

Renk :Beyaz

Yoğunluk :1,25 gr/cm³

Katı madde oranı :% 50 ağırlıkça 

Reaksiyon Sıcaklığı : 200 C

Çalışma sıcaklığı : 650 
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FLOOR PAINT - 611 / BETON ZEMİN   BOYASI (su bazlı)

TANIM:
	§ Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikat 
takviyeli, beton, şap,  kaldırım taşı vb. 
gözenekli yüzeyler için tek bileşenli renkli, 
dış hava koşullarından etkilenmeyen, yüksek 
aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık 
özelliklerine sahip bir üründür.

AVANTAJLARI:
	§ Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
	§ Yağmura, suya karşı dayanıklıdır. 
	§ Mattır, çevre dostudur. 
	§ Hızlı ve kolay uygulanır.
	§ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
	§ Zamanla sararma, solma yapmaz. 
	§ Aşınmaya karşı dirençlidir. 
	§ İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez. 
	§ Son derece yüksek su buharı geçirgenliğine 
sahiptir.
	§ Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
	§ Solvent içermez.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, şap ve kaldırım taşlarında,
	§ İç ve dış uygulamalar,
	§ Depo ve fabrikalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Depo zeminlerde,
	§ Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, 
yürüme yolları, meydanlar, parklar ve 
bahçeler.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kendi içinde homojen kıvama gelinceye 
kadar 400 d/dk devirli bir karıştırıcı ile 
homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemin DAYMAN FLOOR PAINT 611  1/1 
oranda temiz su ile inceltilip astar olarak 
hazırlanan karışım ile astarlanmalıdır.
	§ Astar tam kuruduktan sonra hazırlanan 
ürün rulo, fırça veya püskürtme ekipmanı ile 
uygulanabilir

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, 
su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN FLOOR PAINT 611 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN FLOOR PAINT 611 Kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,300 – 0,500 kg/m².

AMBALAJ: 
	§   18,00 Kg 

RENK:
	§ Çeşitli – İletişime geçiniz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ DAYMAN FLOOR PAINT 611 5 °C ile 25° C 
arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamda çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli

İnceltme : Su ile % 10

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

Sarfiyat : 0,300 – 0,500 Kg /m²

Kuruma süresi : 6 saat

Tekrar Kat Uygulaması : 5-24 saat

Tam Kuruma : 7 gün

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Solventli, akrilik emülsiyon esaslı, beton, 
şap,  kaldırım taşı vb. gözenekli yüzeyler için 
tek bileşenli renkli, dış hava koşullarından 
etkilenmeyen, yüksek aşınma direnci, hızlı 
kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip bir 
üründür.

AVANTAJLARI :
	§ Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
	§ Yağmura, suya karşı dayanıklıdır. 
	§ Mattır, çevre dostudur. 
	§ Hızlı ve kolay uygulanır.
	§ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
	§ Zamanla sararma, solma yapmaz. 
	§ Aşınmaya karşı dirençlidir. 
	§ İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez. 
	§ Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir.
	§ Kısa sürede kurur.
	§ Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak 
kaplar.
	§ Hızlı uygulanır.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, şap ve kaldırım taşlarında,
	§ İç ve dış uygulamalar,
	§ Depo ve fabrikalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Depo zeminlerde,
	§ Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, 
yürüme yolları, meydanlar, parklar ve 
bahçeler.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kendi içinde homojen kıvama gelinceye 
kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile 
homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ DAYMAN FLOOR PAINT 622 rulo, fırça veya 
püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.

	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, 
su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN FLOOR PAINT 622 yaş iken 
solvent ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN FLOOR PAINT 622 Kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,300 – 0,500 kg/
m².

AMBALAJ: 
	§   18,00 Kg 

RENK:
	§ Çeşitli – İletişime geçiniz.

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ FLOOR PAINT 622 5 °C ile 25° C arasındaki 
sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamda çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 

ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

FLOOR PAINT X - 622 / BETON ZEMİN   BOYASI (AKRİLİK REÇİNE ) SOLVENTLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

Sarfiyat : 0,300 – 0,500 Kg /m²

Kuruma süresi : 6 saat

Tekrar Kat 
Uygulaması : 5-24 saat

Tam Kuruma : 7 gün

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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ROAD PAINT - 612 / YOL ÇİZGİ  BOYASI

TANIM:
	§ Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, solvent 
içermeyen, yol çizgi boyasıdır. 

AVANTAJLARI:
	§ Reflektör özelliği olan cam kürecik içerir. 
	§ Yol emniyeti sağlar.
	§ Kir tutmaz.
	§ Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
	§ Yağmura, suya karşı dayanıklıdır. 
	§ Mattır, çevre dostudur. 
	§ Hızlı ve kolay uygulanır.
	§ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
	§ Zamanla sararma, solma yapmaz. 
	§ Aşınmaya karşı dirençlidir. 
	§ İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez. 
	§ Solvent içermez.
	§ Kısa sürede kurur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Beton, şap asfalt ve kaldırım taşlarında,
	§ Karayollarında,
	§ Otoparklarda, 
	§ Depo ve fabrikalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Depo zeminlerde,
	§ Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, 
yürüme yolları, meydanlar, parklar ve 
bahçeler.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kendi içinde homojen kıvama gelinceye 
kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile 
homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama;
	§ DAYMAN ROAD PAINT 612 airless 
püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Boya yüzeye ilk uygulandığında parlamaz. 
	§ Araç trafiğine özellik açıldığında aşınma ile 
reflektör kazanır ve zaman içinde bu devam 
eder. 
	§ Böylece gece görüşünde yol emniyeti 
sağlanmış olur.

	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, 
su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN ROAD PAINT 612 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN ROAD PAINT 612 Kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,500 – 0,700 kg/
m².

AMBALAJ: 
	§  18,00 Kg 

RENK:
	§ Çeşitli – İletişime geçiniz.

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ FLOOR PAINT 611 5 °C ile 25° C arasındaki 
sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamda çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Beyaz - Sarı

İnceltme : Su ile % 10

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

Sarfiyat : 0,500 – 0,700 Kg /m²

Kuruma süresi : 6 saat

Tekrar Kat Uygulaması : 5-24 saat

Tam Kuruma : 7 gün

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, solvent 
içermeyen, UV dayanımı tenis kortu 
boyasıdır. 

AVANTAJLARI:
	§ Yüksek UV dayanımına sahiptir.
	§ Kir tutmaz.
	§ Yüksek örtme gücüne sahiptir.  
	§ Yağmura, suya karşı dayanıklıdır. 
	§ Çevre dostudur. 
	§ Hızlı ve kolay uygulanır.
	§ Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
	§ Zamanla sararma, solma yapmaz. 
	§ Aşınmaya karşı dirençlidir. 
	§ İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez. 
	§ Solvent içermez.
	§ Kısa sürede kurur.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tenis kortları, 
	§ Spor alanları,
	§ Park alanları,
	§ Okul bahçeleri, ve yürüme yolları,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün kendi içinde homojen kıvama gelinceye 
kadar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile 
homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama:
	§ DAYMAN COURT PAINT 613 fırça, rulo veya 
airless püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, 
su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN COURT PAINT 613 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN COURT PAINT 613 Kuruduktan 
sonra sadece mekanik yöntemler ile 
temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,500 – 0,700 kg/
m².

AMBALAJ: 
	§   18,00 Kg 

RENK:
	§ Çeşitli – İletişime geçiniz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ FLOOR PAINT 613 5 °C ile 25° C arasındaki 
sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamda çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.

	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

COURT PAINT - 613 / TENİS KORTU BOYASI

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Beyaz - Sarı

İnceltme : Su ile % 10

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

Sarfiyat : 0,300 – 0,500 Kg /m²

Kuruma süresi : 6 saat

Tekrar Kat 
Uygulaması

: 5-24 saat

Tam Kuruma : 7 gün

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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D-NANO 615 / SU BAZLI ŞEFFAF SU İTİCİ EMPRENYE ÜRÜNÜ

TANIM:
	§ Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı,  dış yüzey 
için su geçirimsizlik ürünüdür.

AVANTAJLARI:
	§ Silikon reçine içeriği sayesinde yapılara çok 
güçlü su itici özellik kazandırır. 
	§ Tuz kusması gibi sorunları ortadan kaldırır. 
	§ Kirlenmeyi azaltır. 
	§ Betonun korunmasını sağlar. 
	§ Şeffaf olması nedeniyle yapının doğal 
görünümü bozmaz.
	§ Üzerine kaplanacak boya ile zemin 
aderansını arttırır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Sıva
	§ Beton
	§ Doğal taş
	§ Gaz beton vb. emici yüzeyler

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ D-NANO - 615 kullanıma hazırdır.

Uygulama;
	§ DAYMAN D-NANO – 615 rulo, fırça ve 
uygun püskürtme ekipmanı ile yüzeye 
uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından 
ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN D-NANO – 615 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN D-NANO – 615 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Yüzey emiciliğine göre değişken  0,200 - 
0,700 kg /m².

AMBALAJ: 
Plastik Bidon  : 30,00 kg
Palet ölçüsü   : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 24

Plastik Bidon : 10,00 kg
Palet ölçüsü   : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

 
RENK:

	§ Beyaz - saydam

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas 
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.

	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  

         Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Beyaz – Saydam

Uygulandığı yüzeyde renk değişimi yapmaz

**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi 
sonundaki (28 gün) performansı için geçerlidir. Şantiye 
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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HARD FL - 623 / LİTYUM SİLİKAT ESASLI  LİKİT YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

TANIM:
	§ Düşük viskoziteli lityum silikat esaslı sıvı 
yüzey sertleştiricidir.

AVANTAJLARI:
	§ Su emme özelliğin azaltır
	§ Sertlik süreklilik arzeder
	§ Sürtünme dayanımı sürekli artar,
	§ Başka bir zemin kaplamasına gerek yoktur
	§ Donma çözünme dayanımını arttırır
	§ Tozumazlık sağlar
	§ Parlaklaştırır
	§ Aşınma direnci yüksektir
	§ Su buharını geçirir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Otoparklarda, 
	§ Depo ve fabrikalar,
	§ Alışveriş merkezleri, süpermarketler,
	§ Depo zeminlerde,
	§ Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, 
yürüme yolları, meydanlar, parklar ve 
bahçeler.
	§ Her türlü prizini almış beton yüzeye 
uygulanır

UYGULAMA YÖNTEMİ:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, 
gibi kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün Kullanıma hazırdır 

Uygulama;
	§ DAYMAN HARD FL 623 fırça rulo ve uygun  
püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Ürün betona derinlemesine işlemiş lekeleri 
veya aşırı aşınmaları
	§ kapatmayacaktır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Ortam ve zemin sıcaklığı 5°C ile 30°C 
arasında olmasına dikkat edilmelidir.
	§ Uygulamanın ardından 24 saat yağmur, 
su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN HARD FL 623 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN HARD FL 623 Kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Uygulamaya Bağlı Olarak   0,100 – 1,00 kg/
m².

AMBALAJ: 
	§  30,00 Kg bidon

RENK:
	§ Şeffaf

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ HARD FL 623  5 °C ile 25° C arasındaki 
sıcaklıklarda depolanmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamda çalışılmalıdır.
	§ Eller ve gözler koruyucu ekipman ile 
korunmalıdır.
	§ Göze temas etmesi halinde hemen bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çözücünün havadan ağır olduğu bilinmeli 
bu nedenle zemin üzerinde bulunacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.

	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TS EN 15814 W2A / DIN 18191 - 4-5-6

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Şeffaf

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Raf Ömrü : 12 Ay

Sarfiyat : 0,100 – 1,00 Kg /m²

Yaya trafiğine açılma 
zamanı

: 2-4 saat

Araç trafiğine açılma 
zamanı

: 24 saat

Tam Kürlenme : 7 gün

Parlatma silim zamanı : 24 saat

**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş 
olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki 
performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki sıcaklık ve 
nem değerleri farklılığından ötürü değerler değişebilir.
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PIN LOW EM - 651 / İÇ CEPHE BOYASI - DÜŞÜK EMİSYONLU

TANIM:
	§ Düşük emisyonlu,yYarı mat parlaklığa sahip, 
pürüzsüz, elastik dokulu, silinebilir dekoratif 
su bazlı iç cephe boyasıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Yarı mattır
	§ Pürüzsüz görünümlüdür
	§ Silinebilir
	§ Kolay temizlenir
	§ Elastomerik, 
	§ Kılcal çatlakları köprüleyen
	§ Nefes alabilen

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm bina iç cephelerinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.
	§ Zemin önceden DAYMAN PIN PR 653 ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün %10-15 oranında su ile inceltilir.
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine fırça rulo veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.

Sarfiyat;
	§ Yüzeyin emiciliğine göre tek katta 0,100 – 
0,150 Kg /m² 

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ İstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun 
tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama 
yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği 

yüksek bozuk yüzeylerde uygulama 
yaparken ise plastik rulo kullanılması 
önerilmektedir.
	§ Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak 
boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler 
tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla 
temizlenmelidir. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ PIN LOW EM – 651 yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ PIN LOW EM – 651 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 

değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli

İnceltme : Su ile % 10

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Dokunma kuruması : 30 – 60 Dk saat

Tekrar kat atma : 4-6 saat

Tam kuruma : 24 saatt

Raf Ömrü : 12 Ay
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PIN PLS - 652 / PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

TANIM:
	§ Yarı mat parlaklığa sahip, pürüzsüz, elastik 
dokulu, silinebilir dekoratif su bazlı iç cephe 
boyasıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Yarı mattır
	§ Pürüzsüz görünümlüdür
	§ Silinebilir
	§ Kolay temizlenir
	§ Elastomerik, 
	§ Kılcal çatlakları köprüleyen
	§ Nefes alabilen

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm bina iç cephelerinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.
	§ Zemin önceden DAYMAN PIN PR 653 ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün %10-15 oranında su ile inceltilir.
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine fırça rulo veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.

Sarfiyat;
	§ Yüzeyin emiciliğine göre tek katta 0,100 – 
0,150 Kg /m² 

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ İstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun 
tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama 
yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği 

yüksek bozuk yüzeylerde uygulama 
yaparken ise plastik rulo kullanılması 
önerilmektedir.
	§ Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak 
boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler 
tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla 
temizlenmelidir. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ PIN PLS – 652 yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ PIN PLS – 652 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli

İnceltme : Su ile % 10

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Dokunma kuruması : 30 – 60 Dk saat

Tekrar kat atma : 4-6 saat

Tam kuruma : 24 saatt

Raf Ömrü : 12 Ay
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TANIM:
	§ Silikonlu, ipek mat parlaklığında, silinebilen 
su bazlı dekoratif son kat iç cephe boyası.

AVANTAJLARI:
	§ Kolay uygulanır
	§ İdeal parlaklık
	§ Pürüzsüz görünümlüdür
	§ Silinebilir
	§ Kolay temizlenir
	§ Nefes alabilen

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm bina iç cephelerinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.
	§ Zemin önceden DAYMAN PIN PR 653 ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün %10-15 oranında su ile inceltilir.
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine fırça rulo veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.

Sarfiyat;
	§ Yüzeyin emiciliğine göre tek katta 0,100 – 
0,150 Kg /m² 

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ İstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun 
tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama 
yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği 
yüksek bozuk yüzeylerde uygulama 
yaparken ise plastik rulo kullanılması 
önerilmektedir.

	§ Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak 
boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler 
tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla 
temizlenmelidir. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ PIN PR 656 yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ PIN PR 656 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.

	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

PIN İPEK - 656 / SATEN İÇ CEPHE BOYASI

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli

İnceltme : Su ile % 10

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Dokunma kuruması : 30 – 60 Dk saat

Tekrar kat atma : 4-6 saat

Tam kuruma : 24 saatt

Raf Ömrü : 12 Ay
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PIN SMAT - 654 /  YARI MAT İÇ CEPHE BOYASI

TANIM:
	§ Silikonlu, yarı mat parlaklığında, silinebilen 
su bazlı dekoratif son kat iç cephe boyası.

AVANTAJLARI:
	§ Kolay uygulanır
	§ Yarı mat görünüm
	§ Pürüzsüz görünüm
	§ Silinebilir
	§ Kolay temizlenir
	§ Nefes alabilen

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm bina iç cephelerinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.
	§ Zemin önceden DAYMAN PIN PR 653 ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün %10-15 oranında su ile inceltilir.
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine fırça rulo veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.

Sarfiyat;
	§ Yüzeyin emiciliğine göre tek katta 0,100 – 
0,150 Kg /m² 

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ İstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun 
tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama 
yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği 
yüksek bozuk yüzeylerde uygulama 
yaparken ise plastik rulo kullanılması 
önerilmektedir.

	§ Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak 
boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler 
tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla 
temizlenmelidir. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ PIN SMAT – 654 yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ PIN SMAT – 654 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.

	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : Çeşitli

İnceltme : Su ile % 10

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Dokunma kuruması : 30 – 60 Dk saat

Tekrar kat atma : 4-6 saat

Tam kuruma : 24 saatt

Raf Ömrü : 12 Ay



ÖZEL BOYALAR

193

TANIM:
	§ Silikonlu, , silinebilen su bazlı dekoratif son 
kat iç cephe boyası.

AVANTAJLARI:
	§ Kolay uygulanır
	§ Pürüzsüz görünüm
	§ Silinebilir
	§ Kolay temizlenir
	§ Nefes alabilen

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm bina iç cephelerinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.
	§ Zemin önceden DAYMAN PIN PR 653 ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün %10-15 oranında su ile inceltilir.
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine fırça rulo veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.

Sarfiyat;
	§ Yüzeyin emiciliğine göre tek katta 0,100 – 
0,150 Kg /m² 

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ İstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun 
tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama 
yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği 
yüksek bozuk yüzeylerde uygulama 
yaparken ise plastik rulo kullanılması 
önerilmektedir.

	§ Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak 
boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler 
tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla 
temizlenmelidir. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ PIN SMAT – 655 yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir5
	§ PIN SMAT – 654 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.

	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

PIN SIL - 655 /  SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Renk : Çeşitli

İnceltme : Su ile % 10

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Dokunma kuruması : 30 – 60 Dk saat

Tekrar kat atma : 4-6 saat

Tam kuruma : 24 saatt

Raf Ömrü : 12 Ay



ÖZEL BOYALAR
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TANIM:
	§ Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, ince 
dokulu iç cephe astarıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Son kat boyanın örtücülüğünü arttırır
	§ Yyüzeye daha iyi yapışmasını sağlar. 
	§ Üzerine uygulanacak DAYMAN İÇ CEPHE 
boyalarına  ideal bir yüzey oluşturur. 
	§ Yüzeyin emiciliğini azaltır,
	§  Boya ve zaman tasarrufu sağlar

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm bina iç cephelerinde kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.
	§ Gerektiği takdirde uygun ürün ile tamirat 
yapılmalıdır.
	§ Brüt beton, ham sıvalı yüzeyler, 
	§ MDF, betopan, osb, tuğla, 
	§ kendini taşıyabilen eski boyalı (su-solvent 
bazlı) ve macun uygulanmış yüzeylerde 
uygulanır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün %10-15 oranında su ile inceltilir.
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine fırça rulo veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.

Sarfiyat;
	§ Yüzeyin emiciliğine göre 0,080 – 0,100 Kg /
m² 

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ İstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun 
tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama 
yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği 
yüksek bozuk yüzeylerde uygulama 
yaparken ise plastik rulo kullanılması 
önerilmektedir.
	§ Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak 
boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler 
tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla 
temizlenmelidir. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ PIN PR 653 yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir.
	§ PIN PR 653 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 
nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı 
unutulmamalıdır.
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.

	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

PIN PR - 653 /  İÇ CEPHE BOYASI ASTARI

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)
Renk : Beyaz

İnceltme : Su ile % 10

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

İlk kuruma : 1-2 saat

Tam kuruma : 6 saat

Raf Ömrü : 12 Ay



ÖZEL BOYALAR
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TANIM:
	§ Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı, 
mat görünümlü, iç cephe beyaz tavan 
boyası.

AVANTAJLARI:
	§ Kolay uygulanır
	§ Mat görünüm
	§ İdeal beyazlık ve örtücülük dengesinde
	§ Nefes alabilen

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm bina iç cephe tavan kullanılır.

UYGULAMA TALİMATI:
Yüzey hazırlığı;

	§ Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış 
olması gerekmektedir.
	§ Zemin önceden DAYMAN PIN PR 653 ile 
astarlanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması;
	§ Ürün %20-25 oranında su ile inceltilir.
	§ Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım 
olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Uygulama;
	§ Zemine fırça rulo veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile uygulanabilir.

Sarfiyat;
	§ Yüzeyin emiciliğine göre tek katta 0,100 – 
0,150 Kg /m² 

DEPOLAMA: 
	§ Raf Ömrü 12 aydır.
	§ Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş 
almayacak şekilde, dondan korunarak 
depolanmalıdır. 
	§ Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar 
şeklinde sevk edilmelidir. 

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
	§ İstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun 
tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama 
yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği 
yüksek bozuk yüzeylerde uygulama 
yaparken ise plastik rulo kullanılması 
önerilmektedir.

	§ Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak 
boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler 
tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla 
temizlenmelidir. 
	§ Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, 
+5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir. 

ALETLERİN TEMİZLENMESİ :
	§ PIN SMAT – 657 yaş iken su ile temizlik 
yapılabilir
	§ PIN SMAT – 657 kuruduktan sonra sadece 
mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 
	§ Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 
ortamlarda çalışılmalıdır. 
	§ Eller ve gözler eldiven ve koruyucu 
gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde gözler bol su ile durulanmalı 
ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. 
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız. 

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.

	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

PIN TAV - 657 /  TAVAN BOYASI

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Renk : beyaz

İnceltme : Su ile % 20-25

Uygulama Sıcaklığı : +5 - +30 °C

Dokunma kuruması : 60 Dk

Tekrar kat atma : 6 saat

Tam kuruma : 24 saatt

Raf Ömrü : 12 Ay



ÖZEL BOYALAR
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TANIM:
	§ Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe 
astarıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Üzerine kaplanacak boya ile zemin 
aderansını arttırır.
	§ Boya sarfiyatını dengeler.
	§ Akrilik sıvalar için kullanıma uygundur.
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Tüm dış cephe boyalarının altında, 
	§ D-THERM 554 – D-THERM 553 altında,
	§ Tüm akrilik esaslı ürünlerde astar olarak 
kullanılabilir.

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ D-THERM – 556 homojen kıvama 
ulaşıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.

Uygulama;
	§ DAYMAN PEX PR – 556 Rulo, fırça ve 
uygun püskürtme ekipmanı ile yüzeye 
uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 saat direkt su 
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN PEX PR  - 556 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN PEX PR  - 556 Kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 0,150 – 0,250 kg /m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

RENK:
	§  Beyaz

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Temmuz 2020

PEX PR 556  / DIŞ CEPHE ASTARI 20 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ön kuruma min. :6-8 saat

Üzerine kat atabilme min. :8 saat

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°

Renk : Beyaz

** Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından 
ötürü değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Silikonlu, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, 
son kat uygulana dış cephe boyasıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Kapatma özelliği yüksektir.
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.
	§ Su iticidir.
	§ Renk seçeneği geniştir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Özellikle DAYMAN Isı yalıtım sistemi son kat 
boyası olarak
	§ Sıvalı dış cephelerde 

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzey, DAYMAN D-THERM 556 ile 
astarlanmış olması uygulamanın sıhhati 
açısından önemlidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ DAYMAN PEX – 555 homojen kıvama 
ulaşıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.

Uygulama;
	§ DAYMAN PEX – 555 Rulo ile yüzeye 2 kat 
uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 saat direkt su 
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN PEX  - 555 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN PEX  - 555 Kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 0,35 – 0,45 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

 
RENK:

	§ Çeşitli

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

PEX SL - 555 / SİLİKONLU DIŞ CEPHE  BOYASI 

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluğu :1,33 kg/dm³

Ön kuruma min. :4 saat

Üzerine kat atabilme 
min.

:8 saat

Son kuruma : 24 saat

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Çeşitli

**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi 
sonundaki (28 gün) performansı için geçerlidir. Şantiye 
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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PEX ACR - 560 / AKRİLİK DIŞ CEPHE  BOYASI

TANIM:
	§ S,u bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, son kat 
uygulana dış cephe boyasıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Kapatma özelliği yüksektir.
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.
	§ Su iticidir.
	§ Renk seçeneği geniştir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Özellikle DAYMAN Isı yalıtım sistemi son kat 
boyası olarak
	§ Sıvalı dış cephelerde 

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzey, DAYMAN PEX PR - 556 ile 
astarlanmış olması uygulamanın sıhhati 
açısından önemlidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ DAYMAN PEX – 560 homojen kıvama 
ulaşıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.
	§ En fazla %10 oranında temiz su ile inceltilir.

Uygulama;
	§ DAYMAN PEX – 560 Rulo ile yüzeye 2 kat 
uygulanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 saat direkt su 
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN PEX  - 560 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN PEX  - 560 Kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 0,35 – 0,45 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 20,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

 
RENK:

	§ Çeşitli

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Yoğunluğu :1,33 kg/dm³

Ön kuruma min. :4 saat

Üzerine kat 
atabilme min.

:8 saat

Son kuruma : 24 saat

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Çeşitli

**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi 
sonundaki (28 gün) performansı için geçerlidir. Şantiye 
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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TANIM:
	§ Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikon 
katkılı, rulo ile uygulanan ve mercan rulo ile 
desen verilen, mat, yapı son kat, grenli dış 
cephe boyasıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Dekoratif
	§ Kapatma özelliği yüksektir.
	§ Mineral yüzeylere mükemmel şekilde yapışır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Su buharı geçirgendir.
	§ Su iticidir.
	§ Renk seçeneği geniştir.

KULLANIM ALANLARI:
	§ Özellikle DAYMAN Isı yalıtım sistemi son kat 
boyası olarak
	§ Sıvalı dış cephelerde 

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
	§ Yüzey, DAYMAN PEX PR - 556 ile 
astarlanmış olması uygulamanın sıhhati 
açısından önemlidir.

Karışımın Hazırlanması;
	§ DAYMAN PEX – 561 homojen kıvama 
ulaşıncaya kadar 400 devir/dakika düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır.

Uygulama;
	§ DAYMAN PEX – 561 çelik mala beya rulo 
ile yüzeye 1 kat uygulanmalıdır. Akabinde 
mercan rulo ile desen verilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 saat direkt su 
temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN PEX  - 561 yaş iken su ile 
temizlenebilir.

	§ DAYMAN PEX  - 561 Kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 1,00 kg/m².

AMBALAJ: 
	§ Ambalaj : 25,00 Kg kova 
	§ Palet ölçüsü  : 100 x 100 cm
	§ Paletteki adet : 36

  
RENK:

	§ Çeşitli

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.

	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar.  Ocak 2020

PEX GR - 561 / GRENLİ DIŞ CEPHE  BOYASI 

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Ön kuruma min. :50 dk

Son kuruma : 24 saat

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Renk : Çeşitli

**Bu değerler bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi 
sonundaki (28 gün) performansı için geçerlidir. Şantiye 
ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir
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ST PRIMER 619 / BRÜT BETON ASTARI

ASTARLAR

TANIM:
	§ Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton 
astarıdır.

AVANTAJLARI:
	§ Beton ile üzerine yapılacak sıvanın 
aderansını arttırır.
	§ Çimento ve Özellikle alçı sıvanın işleme 
zamanın arttırır.
	§ Kolay uygulanır.
	§ Sıvaların hızlı su kaybını engeller.
	§ Solventsizdir

KULLANIM ALANLARI:
	§ Alçı sıva öncesi
	§ Çimento esaslı sıva öncesi
	§ Yatay ve dikey yüzeylerde 

UYGULAMA TALIMATI:
Yüzey Hazırlığı;

	§ Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi 
kalıntılar temizlenmeli sağlam yüzeye 
ulaşılmalıdır.
	§ Gerektiği koşullarda yüzey mekanik olarak 
temizlenmelidir.
	§ Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

Karışımın Hazırlanması;
	§ ST PRIMER 619 kullanıma hazırdır.  
	§ 5 lt su ilave edilebilir.
	§ Su ilave  edildiği durumlarda karışım, 
400-600 devir/dak.’lık karıştırıcı yardımı ile 
karıştırılır.
	§ Homojen karışım elde edilinceye kadar 
ortalama 4 dakika boyunca karıştırma işlemi 
devam etmelidir.

Uygulama;
	§ ST PRIMER 619 Rulo, texturlü rulo ile 
yüzeye uygulanır.
	§ Uygulama esnasında ara ara karıştırılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından 
ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN ST PRIMER 619 yaş iken su ile 
temizlenebilir.
	§ DAYMAN ST PRIMER 619 kuruduktan sonra 
sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ 0,200 kg/m²

AMBALAJ: 
Ambalaj          : 12,00 Kg kova
Palet ölçüsü   : 100 x 100 cm
Paletteki adet : 36

Ambalaj           : 5,00 Kg kova
Palet ölçüsü    : 80 x 120 cm
Paletteki adet  : 75

 
RENK:

	§  Mavi

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas 
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla 
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen 
doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır. 
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.

	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar. 

          Ocak 2020

TS EN 15814 W2A / DIN 18191 - 4-5-6

BAZALT
TAKVİYELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Uygulama Sıcaklığı : +5°C +30°C 

Sarfiyat : 0,200 Kg/m²

Renk : Mavi

Kuruma süresi : 1-2 saat

Üzerine sıva yapılabilme : 24 saat
**Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri farklılığından ötürü 
değerler değişebilir.
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MOLD PAINT SOL - 621 / KÜF TEMİZLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ SOLÜSYON

ASTARLAR

TANIM:
	§ Küf oluşmuş yüzeylerde, mevcut küfleri 
temizlemek için kullanılan özel solüsyondur. 

AVANTAJLARI:
	§ Yüzeydeki küfleri temizler.
	§ Yeni küf oluşumunu engeller.

KULLANIM ALANLARI:
	§ DAYMAN MOLD PAINT- 609 nem boyası 
uygulamadan önce küf temizlemek için 
kullanılabilir.

UYGULAMA TALIMATI:
Karışımın Hazırlanması;

	§ MOLD PAINT SOL – 621 Uygulamaya 
hazırdır.

Uygulama:
	§ Küf oluşmuş yüzeye DAYMAN MOLD PAINT 
SOL – 621 Küf üzerine direkt püskürtülerek 
uygulanır.
	§ 45 dk. sonra kuru bir bez veya fırça ile 
temizlenir. 
	§ Önceden bir temizlik yapmayınız.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 
	§ Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C 
ve +35 °C arasında olmalıdır.
	§ Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
	§ Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
	§ Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından 
ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:
	§ DAYMAN MOLD PAINT SOL – 621 yaş iken 
su ile temizlenebilir.
	§ DAYMAN MOLD PAINT SOL – 621 
kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler 
ile temizlenebilir.

TÜKETİM:
	§ Değişken 0,100 – 0,500 kg/m².

AMBALAJ: 
	§   0,500 kg

RENK:
	§ Şeffaf

RAF ÖMRÜ:
	§ Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 
	§ Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 
kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:
	§ Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, 
koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır.
	§ Solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.
	§ Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici 
etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas 
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 
	§ Uygulama alanında yiyecek ve içecek 
malzemeleri bulundurulmamalı ve 
yenmemelidir.
	§ Çocukların erişemeyecekleri yerde 
depolanmalıdır.
	§ Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun 
yasalar çerçevesinde yapılmalıdır. 
	§ Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir. 
	§ Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
(Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:
	§ İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik 
bilgiler,  tecrübelerimiz, deney sonuçları ve 
doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik 
detayları göstermek amacıyla tavsiye 
niteliğinde verilmiştir.
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş.. 
ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını 
kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu 
ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve 
garanti vermez.
	§ Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı 
düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün 
uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar 
vermelidir.
	§ Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 
kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak 
kullanılmalıdır.
	§ Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı 
ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya 
hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan DAYMAN YAPI KİMYASALLARI 
A.Ş.. sorumlu tutulamaz. 
	§ DAYMAN YAPI KİMYASALLARI A.Ş..  
ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin 
değiştirebilir.
	§ Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli 
olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, 
açıklamaları geçersiz kılar
Ocak 2020
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UYGULAMA ÜRÜNLERİ
PU GUN - 1000 / POLİÜRETAN MASTİK UYGULAMA TABANCA

EPO GUN - 1100 / BOND 858 VE BOND EPO PRO   UYGULAMA TABANCASI

TANIM: 

	§ Mastik,silikon vb. ürünlerin seri şekilde 
yüzeye uygulanması için kullanılır. 
	§ Derze kolay, temiz ve hızlı bir şekilde 
uygulama imkânı sunar. 
	§ Profesyonel tip uygulamalara uygun olarak 
tasarlanmış, alüminyum yapısı ile oldukça 
hafif, yüksek kaliteli ürünlerdir.
	§ Kartuş ve sosis değişimleri esnasında 
parçalara ayrılıp kolayca temizlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
(23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin)

Baskı gücü  : 40 BAR x 8,20 = 328 kg

Tek baskıda ilerleyişi : 4 - 5 mm

Renk : Gümüş Dövme - Gri

Ağırlık : 1045 gr.

Koli : 12
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