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WATERFİX® 

Çimento Esaslı Hızlı Priz Alan Su Yalıtım Malzemesi 

(Şok Prizli Su Tıkacı) 
 
KULLANIM ALANI  
Aktif su sızıntısının olduğu yerlerde, hareketsiz çatlakların tamirinde, beton yüzeylerde bozuk ve delik 

kısımların tamirinde ve doldurulmasında kullanılır. 

 
ÖZELLİKLERİ 
Akış halindeki suyu çok kısa sürede durdurur. 

Kolay ve hızlı uygulama imkânı verir. 

1 saat içinde üzerine çimento esaslı uygulama yapılabilir. 

Rötre çatlaması oluşmaz. 
Mekanik dayanımı yüksektir.  

Üzerine her türlü su yalıtım malzemesi uygulanabilir. 

 
UYGULAMA 
HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA 

Uygun miktarda (yaklaşık 5 kg WATERFİX® /1,4-1,5 lt su) toz, su ile karıştırılmalı ve yoğurulmalıdır.  Elde 

edilen hamur kıvamındaki harç bekletilmeden kullanılmalıdır. Uygulama alanındaki delik, su basıncını 

azaltmak için min. 3x3 cm boyutunda genişletilir. Harç el ile konik hale getirilir, su kaçağının olduğu 

bölgeye tek seferde yerleştirilir. Malzeme sertleşinceye kadar, en az 2 dakika boyunca sabit basınç 

uygulamaya devam edilmelidir. Malzeme katılaştıktan sonra yüzey hızlıca mala ile düzeltilmelidir. Tek 

seferde kapanamayacak deliklerde yukarıdaki işlem kenarlardan merkeze doğru tekrarlanır. Tuğla ve 

gazbeton, zayıf sıvalı yüzeylerde uygulanmaz. 

 
TEKNİK DEĞERLER 

Kuru Birim Ağırlığı, kg/m3 1000±200 

Kullanım Süresi, dk 1,0 – 1,5 

Kuruma Süresi, dk 2,5 – 3,0 

 

 1 saat 1 gün 3 gün 28 gün 

Basınç Dayanımı, N/mm²  7 12 15 20 

Eğilme Dayanımı, N/mm² 1 2 2,5 4,5 



 
AMBALAJLAMA VE SAKLAMA 
• 5 kg’lık plastik kovalarda sevk edilir. 

• Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden 

itibaren 1 yıl, ambalaj açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir. 

• Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.  

 
UYARILAR 
• Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. 

• Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. 

• Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir. 

• Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. 

• Direkt güneş altında uygulamayınız. 

• Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız. 

• Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz. 

• Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz. 

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

 
UYGUNLUK BELGESİ 

     TS EN 1504-3 / Nisan 2008 / R2 sınıfına uygundur.          

 
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 

 

http://www.entegreharc.com.tr/

	ÖZELLİKLERİ
	HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA
	TEKNİK DEĞERLER
	AMBALAJLAMA VE SAKLAMA
	 Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
	UYARILAR
	 Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.
	UYGUNLUK BELGESİ

