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PRİMEL 400® 

Sıva, Şap ve Örme Harçlarında Su Geçirimsizlik Sağlayan, Hava Sürükleyici,             
Harç Katkı Malzemesi 

(Su Geçirimsizliği Sağlayan Harç Katkısı) 
 
 
 

KULLANIM ALANI  
Sıva, şap ve örme harçlarında su geçirmezliği sağlamak, iç ve dış cephe sıvalarında hava koşullarına 

karşı dayanıklılık ve su geçirmezlik elde etmek amacıyla kullanılır. 

 
ÖZELLİKLERİ 
Mikro hava sürükleme özelliğine sahiptir. 

Donma/çözülme dayanımı yüksek harçlar elde edilir. 

Değişik çimento ve agrega tipleriyle çalışır. 

Yüksek işlenebilirliğe sahip harçlar elde edilir. 

Çimento esaslı harçlarda akışkanlaştırıcı özelliğe sahiptir. 

İşçilikten tasarruf sağlar. 
 

UYGULAMA 

PRİMEL 400® karıştırma suyuna karıştırılabildiği gibi, doğrudan karışımın içine de katılabilir.                  

PRİMEL 400®’ün akışkanlaştırıcı özellikleri karışımın su gereksinimini azaltır. 

 

KARIŞTIRMA 

Harcın elle karıştırılması durumunda; PRİMEL 400® ilave edilmiş harç mümkün olduğunca sürekli ve 

harç homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. 

 

UYGUNLUK 

PRİMEL 400® diğer katkı maddeleri ile karışıma ayrıca katıldıkları takdirde birlikte kullanılabilir.               

Bütün portland çimento tipleri ile kullanılabilir. 

 

TÜKETİM 

PRİMEL 400®, harcın %3,5-6 oranında kullanılır.  

 
TEKNİK DEĞERLER 
 
pH 11 
Yoğunluk, gr/cm3 Ort 1 
Renk Kirli Beyaz 
Donma Noktası, °C -2 
 
 



AMBALAJLAMA VE SAKLAMA 
• 10 litrelik plastik bidonlarda ambalajlanır. 

• Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır. 

• Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim 

tarihinden itibaren 1 yıldır. 

 
UYARILAR 
• Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir. 

• Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır. 

• Dondan korunmalıdır. 

• Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir. 

• Yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 

• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 

• Ağzı sıkı kapatılmış kapta koruyunuz. 

• Göz ve deri temasından sakınınız. 

• Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız. 

 
 
UYGUNLUK BELGESİ      
                       

 
Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, 

saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan 

Entegre sorumlu değildir.  

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. 

 

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr 
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