
  
 
 
  

       
Sayfa 1 / 2 

 
 
 

VISCO - C - 501 
 

Su Geçirimsizlik Katkısı 
TS EN 934-2 

Ürün Teknik Bilgi Föyü 
Düzenleme Tarihi     :16.01.2020 

Revizyon No     : 

GENERALTÜRK  TEKNİK YALITIM KİMYA ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Adres : Yunuseli Mahallesi 15. Yavuz Sokak No: 21  Osmangazi – BURSA / TÜRKİYE 

0 850 532 55 16    (+90) 224  452 55 16 – 450 02 10 
Web: www.dayman.com.tr     Email:  info@dayman.com.tr    

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. 
 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER:  
( 23 °C Sıcaklık ve %50 Bağıl Nem İçin) 
 
Renk   : Kahverengi 
Yoğunluk 20°C : 1,1 gr/cm3  
 
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. 
 

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR:  
 
Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 
°C arasında olmalıdır. 
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır. 
Ürün kürünü alana kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.  
Bu süre sıcaklık ve nem oranına göre değişkenlik 
gösterebilir. 
 
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 
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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. 
GENERALTÜRK 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 GENERALTÜRK 
A.Ş. sorumlu tutulamaz.  
GENERALTÜRK 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 
 

 

KATI MADDE MİKTARI                                                          
EN 480-8C

10%

TAZE BETONDA 
HAVA İÇERİĞİ EN 12350-7

1,5%

BETON KATKILARI
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