
                                
                                                                          TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 

 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.  
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FUGAFIX GENİŞ® 

Çimento Esaslı Kullanıma Hazır Derz Dolgu 

(6-15 mm Kalınlık İçin 5 farklı Renk Seçeneği mevcuttur.) 

 

KULLANIM ALANI  

İç/dış mekanlarda, ıslak hacimlerde, yatay ve düşey kullanımlarda, taş, tuğla ve Horasan tuğla 

malzemelerinin derzlerini doldurmak için 6-15 mm derz aralığında kullanılır.  

 

AVANTAJLARI 

Kolay uygulanır. 

Pürüzsüz görüntüye sahiptir. 

İç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde rahatça kullanılır. 

 

UYGULAMA 

YÜZEY HAZIRLAMA 

Uygulama öncesi, derz boşlukları arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat-çimento artıkları kazınıp fırça 

ile temizlenmelidir. 

Uygulama öncesi derz boşlukları su ile nemlendirilmelidir. 

 

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA 

Karıştırma kabına önce su koyulur, sonra FUGAFİX GENİŞ® eklenir (4-4,5 lt su/20 kg torba) ve topaklar 

giderilinceye kadar karıştırılır. Karıştırmak için düşük devirli mikser kullanılması önerilir. 5 dk beklenir, 

homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır.  

Kurumaya yakın eklem malası ile derzler düzeltilir. 

FUGAFİX GENİŞ® ‘in derz aralığından boşalmayacak kadar kuruduğundan emin olduktan sonra, 

yüzeyde kalan kalıntılar kuru bir bez ile temizlenmelidir. Yüksek performans için uygulama yüzeyi 1 gün 

sonra nemlendirilmelidir. 
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TÜKETİM 

 Derz Aralığı (mm) 

Seramik Ebadı (cm) 5 mm (g/m²) 10 mm (g/m²) 15 mm (g/m²) 

10*20 1000 1730 2590 

15*15 920 1530 2300 

15*20 800 1340 2000 

20*20 690 1150 1730 

20*25 1000 1650 2490 

20*30 920 1530 2300 

33*33 670 1110 1680 

 

 

 

TEKNİK DEĞERLER 

 

Kullanım Süresi, saat < 2 

Su Emme, 30 dk sonra, gr (EN 12808-5) ≤ 5 

Su Emme, 240 dk sonra, gr (EN 12808-5) ≤ 10 

Büzülme, mm/m (EN 12808-4) ≤ 3 

Kuru Depolamadan Sonra Eğilme Dayanımı, N/mm² (EN 12808-3) ≥ 2,5 

Donma-Çözülme Çevriminden Sonra Eğilme Dayanımı, N/mm2 (EN 12808-3) ≥ 2,5 

Kuru Depolamadan Sonra Basınç Dayanımı, N/mm² (EN 12808-3) ≥ 15 

Donma-Çözülme Çevriminden Sonra Basınç Dayanımı, N/mm2 (EN 12808-3) ≥ 15 

Aşınma Direnci, mm3 (EN 12808-2) ≤ 2000 

 

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA 

• 20 kg’lık kraft torbalarda paletli olarak sevk edilir. 
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• Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 

sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba 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. 

• Yapıştırma işleminden sonra derz uygulaması için en az 24 saat beklenilmelidir. 

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

• Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. 

• Kirlenmiş derzlerin temizlenmesinde uygun bir çimento temizleyicisi (PRİMEL 300®)     

kullanılmalıdır. 

• Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız. 

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

başvurunuz. 

• Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 

• Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz. 

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

 

UYGUNLUK BELGESİ          

                                  

 

TS EN 13888 / Mart 2010 /CG1  

 CG1: Normal Çimentolu Derz Dolgu Malzemesi 

Bayındırlık Poz No: 10.300.2231 
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