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TESLA YALITIM AİLESİNE HOŞGELDİNİZ!

HAKKIMIZDA
Tesla Yalı�m'ın temelleri, 2015 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde a�ldı. Bugün Gebze'de bulunan 
3000 m2'lik, Gürcistan'da bulunan 1500 m2'lik üre�m tesisinde faaliyetlerini sürdüren Tesla Yalı�m, yurt
içinde sektörde güvenilir bir firma olmanın, yurtdışında da 20 ayrı ülkeye ihracat yapmanın haklı gururuyla,
bölgesel bir güç olma yönündeki hedefine kararlı adımlarla yürümektedir. Yıllık ortalama 7.000 ton üre�m ile
ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Her biri kendi alanında yetkin, kurumuna ve başarıya yürekten inanmış kadrosuyla, kendisini gelecek yıllara
taşıyacak ve %100 Türk sermayeli bir kuruluş olarak uluslararası pla�ormdaki yerini alacak�r.

VİZYONUMUZ
Su yalı�m sistemlerini, teknoloji ile bütünleş�rerek kaliteli ürünler üretmek, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki
güvenilir konumunu devam e�rmek; tüke�cilerin her zaman erişebileceği ürünler meydana ge�rmek.

MİSYONUMUZ
Su yalı�m ürünlerini yüksek kalite standartlarını baz alarak üretmek ve bu ürünleri en uygun koşullarda
tüke�ciye sunmak�r. Ailemiz, bu misyonu yerine ge�rirken‚ tüke�ci memnuniye�ni esas alarak sonsuza dek
yaşamayı hedefler.
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BETON KATKILARI



TESLA PLASTOL 100
Süper Akışkanlaş�rıcı Beton Katkısı

ÜRÜN TANIMI
Betonda akışkanlığı daha az karışım suyu ile sağlayan, önemli ölçüde

mukavemet ar�şı sağlayan süpercakışkanlaş�rıcı beton katkısıdır. 

 04.613/1-A3Poz. No:

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Şan�yelerde betonun yerleşme zorluğu olabileceği durumlarda,
ayrışma riski olmaksızın performans ve ekonomik çözümlerin
istendiği durumlarda kullanılır. 
Başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir;

· Döşeme, temel ve saha betonlarında,

· Hazır beton üre�minde,

· İnce ve sık dona�lı betonarme elemanların üre�minde, 

· Perde, kiriş ve kolonlarda yoğunluklu olarak kullanılır. 

· Karışım suyu miktarını azal�r,

· İşlenebilirliği kolaylaş�rır,

· Sağladığı akışkanlaş�rıcılık özelliği ile betonun kolay yerleşmesini 
sağlar, vibrasyon ih�yacını azal�r, 

· Karışım suyu miktarını azal�ğı için, sertleşmiş betondaki boşluk 
miktarını azaltarak betonun geçirimsizliğini ar�rır, 

· Betonun dayanıklılığını ar�rır, 

· Büzülme azal�r,

· Dona�da korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen
içermediğinden betonarme yapılarda ve öngerilmeli elemanlarda
kullanıma uygundur. 

Kullanımı: Plastol 100, karışım suyuna eklenerek veya yeni
hazırlanmış taze betona doğrudan ilave edilerek kullanılır. Taze 
betona doğrudan eklendiğinde homojenliği sağlamak için karışım
süresi 3 dakika daha ar�rılır. Beton boşal�lmadan önce kıvam gözle
kontrol edilmelidir. 

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir. 

· Uygun beton karışımı dikkate alınmalıdır,

· Kuru çimentoya eklenmemelidir, 

· Karışım suyu ile birlikte veya karışım işleminin sonunda kalan
karışım suyu ile birlikte eklenmelidir. Kullanımdan önce, ilgili 
uygunluk deneyleri yapılmalıdır. 
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Uygulama Notları

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Toplam Klorür İyon İçeriği

Alkali Miktarı

Not

Kahverengi

Polimer Sıvı

1,05–0,10 kg/l,20°C’de

7-8

-3 °C

Klorür içermez

Yanlışlıkla önerilenden daha yüksek dozda 
kullanılması durumunda priz süreleri 
uzayabilir. Bu durumda beton, erken 
kurumayı önlemek için nemli tutulmalıdır.

En fazla %3

30 kg plast�k b�don

200 kg var�l

1000 kg IBC

Dökme

AMBALAJ

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C +5°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
12 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Betondan istenilen performansa bağlı olarak, bağlayıcı dozunun 
%0,8–2,0 (100 kg bağlayıcı için 800g–2000 g) arasında kullanılır. 
Op�mum katkı dozu, kullanılan bağlayıcı ve agrega kalitesi, su/bağlayıcı
oranına göre belirlenir. Bu yüzden ön deneme karışımları yapılarak
tespit edilmesi önerilir. 

SARFİYAT
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TESLA PLASTOL 200

ÜRÜN TANIMI
Yüksek performanslı beton ve harç katkısıdır.

04.613/1-A3Poz. No: 

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Santralde karışım suyuna veya karışım suyu ile birlikte
miksere ka�lmalıdır. Şan�yede beton mikserine ka�lması tavsiye
edilmez. Yüksek su azaltma özelliğini sağlayabilmek için katkı
ka�lmadan önce ıslak karışım süresinin en az 1 dk olması tavsiye
edilir.

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir. 

Hazır beton santrallerinde yüksek performanslı beton üre�mlerinde
kullanılabilen çok amaçlı süper akışkanlaş�rıcı beton katkısıdır. Çok
yüksek oranda su azaltma ve uzun işlenebilirlik süresi sağlar.
Başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir;

· Mükemmel işlenebilirlik ve yüksek dayanım gelişiminin istendiği
her çeşit uygulama alanları

· Çok yüksek oranda su azaltma ih�yacı olan betonlarda
(%30’a kadar)

· Yüksek performanslı betonlarda

· Kendiliğinden yerleşen betonlarda

· Yüksek oranda su azaltma özelliğinden dolayı, yüksek dayanımlı
ve su geçirimsiz beton üre�mi

· Uzun işlenebilirlik süresi ve hızlı dayanım gelişimi

· Mükemmel akışkanlaş�rıcılık etkisi ile geliş�rilmiş akışkanlık,
yerleşme ve sıkışma davranışı

· Kür süresi boyunca azal�lmış rötre ve sertleş�kten sonra azal�lmış
sünme

· Maliyetleri azaltmak için birçok seçenek sunar;
   - Çimento miktarını azaltma
   - Ekonomik karışım dizaynı

· Çelikte korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen
içermez. Bu sebeple betonarme yapılarda ve ön gerilmeli 
betonarme elemanlarda kullanıma uygundur.

· Aşırı su ilavesi veya aşırı katkı dozu kullanılması terlemeye ve
ayrışmaya neden olabilir.

· Donmuş ürün oda sıcaklığında yavaşça çözüldükten sonra kuvvetli
bir şekilde karış�rılarak kullanılır.

· Kuru çimentoya eklenmemelidir.

· Karışım suyu ile birlikte kullanılmalıdır.

· Kendiliğinden yerleşen beton üre�mi yapılırken uygun beton
karışım dizaynı kullanılmalıdır.

Uygulama Notları

SARFİYAT

30 kg plast�k b�don,

200 kg var�l, 

Dökme tankerde

AMBALAJ

· Plast�k ve akıcı kıvamlı betonlar �ç�n kullanılan bağlayıcının

ağırlıkça % 0,4 - 1,0'� (100 kg bağlayıcı �ç�n 400–1000 g) oranında.

· Kend�l�ğ�nden yerleşen beton �ç�n kullanılan bağlayıcının ağırlıkça 

% 1,0– 2,0's� (100 kg bağlayıcı �ç�n 1000–2000 gr) oranında.

Kıvamın ayarlanması sırasında katkının çok yüksek oranda su kesme 

özell�ğ� d�kkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmel�d�r. 

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C +5°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
12 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Toplam Klorür İyon İçeriği

Açık Kahverengi

Polikarboksilat esaslı polimer

1.05 ± 0,10 kg/l, 20°C

3-8

-150°C

Klorür içermez

Yüksek Performanslı Süper Akışkanlaş�rıcı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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TESLA PLASTOL 300

ÜRÜN TANIMI
Hiper akışkanlaş�rıcı ve hızlandırıcı harç ve beton katkısıdır. 

 04.613/1-A3Poz. No:

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Karışım suyuna eklenerek veya yeni hazırlanmış taze
betona doğrudan karış�rılarak kullanılır. Taze betona doğrudan
eklendiğinde homojenliği sağlamak için karışım süresi 3 dakika 
daha ar�rılır. Betonda ayrışmaya sebep olmaması için taze betona
eklenecek katkı miktarı uygun dozajda olmalıdır.

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir. 

· +5°C ve +20°C arasındaki beton sıcaklıklarında hazır beton 
üre�minde ve prefabrik beton üre�minde 8–24 saat sonra erken 
dayanım istendiği durumlarda,

· Soğuk havalarda betonda kohezyon kaybı olmadan erken perdah
ve yüzey düzeltme işlemleri yapılabilir.

· Özellikle soğuk hava koşullarında beton vakumlanmadığı
durumlarda beton döşemelerin üre�mi için oldukça uygun bir
akışkanlaş�rıcıdır.

· Dona�da korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen
içermez. Bu sebeple betonarme yapılarda ve ön gerilmeli
elemanlarda kullanıma uygundur.

· Betonda iyi çimento dağılımı sağlayarak, kohezyon kaybı olmadan
plas�k kıvam elde edilmesini sağlar.

· Dozajlamaya bağlı olarak normal katkılı betonlar ile kıyaslandığında
S/Ç oranını %10’dan daha fazla azaltabilir ve aynı zamanda 
erken dayanımları %50 oranında ar�rabilir.

Özellikle ilk saatlerde istenen erken dayanım seviyesine göre 
bağlayıcı ağırlığının %1,2–3,0’ü(100 kg çimento için 1.200–3.000 gr) 
oranında kullanılır. Op�mum katkı dozu, kullanılan bağlayıcı ve 
agrega kalitesi,  su/bağlayıcı oranına göre belirlenir. Bu yüzden ön
deneme çalışmaları yapılarak gerekli dozun tespit edilmesi önerilir.

SARFİYAT

30 kg plas�k bidon
200 kg varil
1000 kg IBC
Dökme

AMBALAJ

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C +1°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
24 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Toplam Klorür İyon İçeriği

Alkali Miktarı

Not

Kahverengi

1,15   0,10 kg/l, 20°C’de±

6-9

< -15 °C

En fazla %0.1, klorür içermez

Yanlışlıkla önerilenden daha yüksek dozda 
kullanılması durumunda priz süreleri 
uzayabilir. Bu durumda beton, erken 
kurumayı önlemek için nemli tutulmalıdır.

En fazla %10

Dispersiyon

· Kuru çimentoya eklenmemelidir.

· Karışım suyu ile birlikte veya karışım işleminin sonunda kalan 
karışım suyu ile birlikte eklenmelidir.

· Özellikle soğuk hava koşullarında, taze beton doğru bir şekilde
kürlenmelidir.

· Donmuş akışkanlaş�rıcı oda sıcaklığında yavaşça ısı�larak
çözüldükten ve iyice karış�rıldıktan sonra kullanılabilir.

· Kullanımdan önce, uygunluk deneyleri yapılmalıdır.

Uygulama Notları

Hiper Akışkanlaş�rıcı Beton Katkısı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



TESLA RETARDER 100

ÜRÜN TANIMI
Priz gecik�rici beton katkısı

 04.613/2Poz. No:

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Karışım suyuna ilave edilerek veya yeni hazırlanmış taze
betona doğrudan karış�rılarak kullanılır. Doğrudan taze betona
eklendiğinde homojenliği sağlamak için karışım süresi hızlı devirde
3 dakika daha ar�rılır.

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir. 
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Gecik�rici etkisi ile priz süresinin kontrollü olarak uza�lması gereken
aşağıdaki yapılarda kullanılır;

· Büyük hacimli beton dökümlerinde

· Soğuk derzlerin oluşma riskini azaltmak için

· Santralden uzak mesafede bulunan şan�yeye taşıma işlerinde

· Beton yerleşme koşullarının zor olduğu yerlerde

· Yüksek hava sıcaklıklarında

· Tekrar vibrasyona tabi tutulacak betonlarda

· Dona�da korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen
içermez. Betonarme yapılarda kullanıma uygundur.

· Priz sürelerini kontrollü olarak uza�r.

· Kuru çimentoya eklenmemelidir

· Karışım suyu ile birlikte veya karışım işleminin sonunda kalan
karışım suyu ile birlikte eklenmelidir.

Uygulama Notları

SARFİYAT

30 kg plast�k b�don

200 kg var�l

1000 kg IBC

Dökme

AMBALAJ

Bağlayıcı ağırlığının %0,2–2,0‘s� (100 kg bağlayıcı �ç�n 200–2.000 gr) 

oranında kullanılır. Gec�kt�rme etk�s� doğrudan dozaja bağlıdır. Aynı 

zamanda ç�mento ve agregaların kal�tes�, su/bağlayıcı oranı, 

sıcaklıklar da etk�ley�c� faktörlerd�r.

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C +5°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
24 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Toplam Klorür İyon İçeriği

Alkali Miktarı

Not

Sarımsı Yeşilimsi

Modifiye fosfatlar

1,15  0,10 kg/l, 20 °C’de±

5-10

-3 °C

Klorür içermez

Yanlışlıkla önerilenden daha yüksek dozda 
kullanılması durumunda priz süreleri 
uzayabilir. Bu durumda beton, erken 
kurumayı önlemek için nemli tutulmalıdır.

En fazla %8,5

Priz Gecik�rici Beton Katkısı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



TESLA ACCELERATOR

ÜRÜN TANIMI
Sertleşme hızlandırıcı beton ve harç katkısıdır. Son dayanımları

olumsuz etkilemeden betonun erken dayanımlarını yüksel�r.

04.613/2Poz. No: 

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Karışım suyu ile karış�rılarak veya karışım suyu ile aynı
anda betona eklenebileceği gibi, yeni hazırlanmış taze betona
santralde veya şan�yede doğrudan karış�rılarak kullanılabilir.
Doğrudan taze betona eklendiğinde homojenliği sağlamak için
karışım süresi her metreküp beton için hızlı devirde 1 dakika daha
ar�rılır. Beton boşal�lmadan önce üniform kıvamda olduğu gözle 
kontrol edilmelidir. 

Temizlik:  Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir. 
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· Beton santrallerinde +5°C ile +25°C arasında sıcaklığı olan
betonlarda 6–24 saatlik, çok yüksek erken dayanım istendiğinde
kullanılır.

· Klorür içermediğinden betonarme veya ön gerilmeli betonlarda 
herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılabilir.

· Rötre önleyici veya genleş�rici katkılarla birlikte kullanılmamalıdır.

· Normalde süperakışkanlaş�rıcı katkılarla birlikte kullanılabilir.

· Tesla Accelerator ilavesi, süper akışkanlaş�rıcıların olumlu
etkilerini (akışkanlaş�rma ve sertleşme davranışı vb.) değiş�rmez.

· Çimento �pine ve beton sıcaklığına bağlı olarak hızlandırma etkisi 
bir miktar değişebilir.

· Kuru çimentoya eklenmemelidir. 

· Donmuş ürün oda sıcaklığında yavaşça ısı�larak çözüldükten ve
iyice karış�rıldıktan sonra kullanılabilir.

Uygulama Notları

30 kg plas�k bidon
200 kg varil
1000 kg IBC
Dökme

AMBALAJ

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C -5°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
24 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Viskozite

Suda Çözünebilir Klorür Yüzdesi

Alkali Miktarı

Sarımsı berrak 

Organik ve inorganik karışımıdır

1,15±0,05 kg/lt.

6-10

-15°C’de

5,5 cP, +20°C’de

Maks. % 12

Maks. %0,1

SARFİYAT
İstenilen hızlandırma etkisine bağlı olarak betonun içerdiği bağlayıcı 
ağırlığının %0,5–1,5’i oranında kullanılır. Kullanılan çimento �pine 
göre Tesla Accelerator’un etkisi değişiklik göstereceği için ön deneyler 
yapılması tavsiye olunur.

Sertleşme Hızlandırıcı Beton Katkısı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



TESLA AIR 1005

ÜRÜN TANIMI
Konsantre hava sürükleyici beton katkısıdır. Etkinliği doğru

boyutlarda ve düzgün dağılmış çok miktarda hava gözeneklerinden

kaynaklanmaktadır.

04.613/1-GPoz. No: 

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Karışım suyuna, karışım suyu agregaya eklenmeden
önce ka�larak kullanılır. Diğer katkılar ile birlikte kullanıldığında her
bir katkının karışıma ayrı ayrı eklenmesine dikkat edilmelidir.

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir. 

www.teslayali�m.com09

BETON KATKILARI

Kolay işlenebilen ve dayanıklı beton üre�minde donma ve çözülmeye
karşı aşağıdaki yerlerde kullanılır;

· Beton yollar

· Havaalanları, pist ve taksi yollarında

· Apronlar ve uçak bekleme yerleri

· Barajlar ve su depoları

· Kütle betonu dökülen yapılar (su geçirimsizlik amacıyla)

· Donma-çözülme direncini ar�rır

· Buz çözücü tuzların etkilerine karşı direnci ar�rır

· İşlenebilmeyi iyileş�rir

· Dayanıklılıkta (dürabilite) ar�ş sağlar

· Ayrışma riskini azaltarak kohezyonu ar�rır

· İşlenebilme kaybı olmaksızın su miktarında azalma sağlar

· Yüksek dozda kullanılması halinde bile prizde gecikme olmaz

· Çelikte korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen 
içermez. Bu sebeple betonarme yapılarda kullanıma uygundur.

· Hava miktarındaki ar�ş, dayanımları olumsuz yönde etkiler
(her %1,0 ilâve hava dayanımda %5,0 düşüşe sebep olur). Bu
dezavantaj, uygun akışkanlaş�rıcı katkı kullanılmak sure� ile telafi
edilebilir.

· Kuru çimentoya ka�lmamalıdır.

Uygulama Notları

200 kg’lık varil,
30 kg’lık plas�k bidon,
Dökme

AMBALAJ

Ağırlıkça çimento miktarının %0,03-0,15’i (100 kg çimento için,
 30-150 gr) oranında kullanılır. Uygun kullanım dozajı hava ölçme
cihazı kullanılarak ve çeşitli denemeler yapılarak bulunabilir. Hava
miktarını etkileyen faktörler;

· Kumun �pi, granülometrisi ve karışım içindeki miktarı, en büyük
agrega dane boyutu,

· Çimento dozajı, �pi, inceliği,

· Su/çimento oranı, kıvam,

· Sıcaklık,
Bazı özel durumlarda dozajın %0,15 sınırına yüksel�lmesi gerekebilir. 
Hava miktarının tespi�, sürekli testlerle havametre kullanılarak yapıl-
malı ve karışımın %3-6 oranında hava içeriğine sahip olabilmesi için 
dozajda gerekli ayarlamalar yapılmalıdır.

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C +5°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
24 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Toplam Klorür İyon İçeriği

Alkali Miktarı

Not

Sarımsı / Renksiz

Yüzey aktif maddelerden oluşan sıvı

1,00  0,05 kg/l ±

3-8

0 °C

Klorür içermez

Belir�len oranın üstünde kullanıldığında
beton dayanımlarını olumsuz etkiler.

En fazla % 3

SARFİYAT

Hava Sürükleyici Katkı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



TESLA ANTIFRIZ

ÜRÜN TANIMI
Düşük sıcaklıktaki havalarda priz hızlandırarak beton dökümünü 

sağlayan, ve klorür içermeyen sıvı beton katkısıdır.

Poz. No: 04.613/7

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Karışım suyuna ilave edilerek veya yeni hazırlanmış 
düşük çökmeli. taze betona doğrudan karış�rılarak kullanılır. 
Doğrudan taze betona eklendiğinde homojenliği sağlamak için 
karışım süresi hızlı devirde 3 dakika daha ar�rılır. Beton
boşal�lmadan önce gözle kontrol edilmelidir.

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir.

www.teslayali�m.com10

BETON KATKILARI

· Soğuk veya don riski bulunan, beton dökülmesinin ertelenmesini 
gerek�ren aşağıdaki durumlarda çalışmanın devamlılığını sağlar. 

· Hafif don etkisinin gün boyu devam e�ği durumlarda. 

· Gece boyunca don beklendiği durumlarda. 

· Dona karşı dayanımı ar�rır.

· Beton dayanımını yüksel�r. 

· Dona karşı dayanım için gereken beton dayanım sınırının 
(4–5 N/mm2) bir an evvel aşılmasını sağlar ve bu süreyi kısal�r.

· Korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen içermez.

· Betonarme yapılarda kullanıma uygundur.

· Kuru çimentoya eklenmemelidir. Karışım suyu ile birlikte veya
karışım işleminin sonunda eklenmelidir. 

· Kullanımdan önce, deneyler yapılmalıdır. 

· Kullanmadan öce aşağıdaki kurallara dikkat edilmeli. 

· Kalıp ve dona�, su, kar ve buzlanmaya karşı korunmalı, gerek�ğinde
ön ısıtmayla 0°C'ye ge�rilmelidir. 

· Mümkünse çelik kalıp yerine ahşap kalıp kullanılmalıdır. 

· Katkılı çimento kullanımı yerine klinker oranı yüksek çimentolar 
tercih edilmelidir. 

· Kalıplar sıcaklık kayıplarına karşı izole edilmelidir. 

· Taze beton sıcaklığı, çevre sıcaklığı ve beton döküm kalınlığına
bağlı olarak en az 5-15°C olmalıdır. Sıcaklık ve nem kaybı betonu, 
örterek veya izole ederek engellenmeli, beton 4-5 N/mm2 dayanım
sınırına ulaşıncaya kadar çok sıkı bir şekilde korunmalıdır.

· Varilde donmuş ise ortam sıcaklığı yüksek olan bir yerde çözülmeli
ve karış�rılmalıdır, doğrudan ateşle temas e�rilmemelidir. 

· Çözünme sonunda ürünün özellikler değişmez.

Uygulama Notları

SARFİYAT

30 kg’lık plas�k bidon
200 kg’lık varil
1000 kg IBC
Dökme

AMBALAJ

Çimento ağırlığının %1’i (100 kg çimento için, 1.000 g) oranın da
kullanılır.

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C -10°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
24 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Toplam Klorür İyon İçeriği

Prize Etkisi

Alkali Miktarı

Berrak Sarımsı

Özel tuzlar

1,10  0,10 kg/l. (+20°C’de)±

5-10

< -15°C

Klorür içermez

En fazla 3%

Prizi Hızlandırır

Soğuk Havada Beton Dökümü İçin Kimyasal Katkı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



TESLA FOAM

ÜRÜN TANIMI
Hafif beton ve harç üre�minde kullanılan sıvı köpük katkısıdır.

04.613/1-GPoz. No: 

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Beton hazırlamadan önce kullanılacak hafif agregalar 
suya doyurulmalıdır. Malzeme, beton karışım suyuna veya karışım
suyu ile aynı anda beton karışımına eklenir.  İstenilen taze beton
birim ağırlığına ulaşmak için gerekli olan karış�rma süresi,
kullanılan mikser �pi, agrega ve çimentoya bağlı olarak değişir. Bu
sebeple, istenen beton karışımı ve hava içeriğinin elde edilebilmesi
için ön denemeler yapılmalıdır. Malzeme, taze betona sahada beton
mikserinde de eklenebilir. İlave karış�rma süresi mikserde toplam
en az 5 dakika olmak üzere her m3 için 2 dakika beton karış�rılmalıdır.
Beton mikserden boşal�lmadan önce hava içeriği sürekli kontrol
edilmelidir.

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir.

www.teslayali�m.com11

BETON KATKILARI

· Genleş�rilmiş kil, perlit, pomza taşı, polis�ren gibi hafif beton
agregaları ile yapılan ve/veya içinde çok yüksek miktarda hava
içermesi istenen betonlarda kullanılan, yüksek konsantrasyonlu sıvı
hava sürükleyici katkı malzemesidir.
Aşağıdaki üre�mlerde kullanılır:

· İzolasyon (ısı ve ses)

· Boru ve kanalizasyon hendeklerinin dolgularında (backfill)

· Her türlü hafif beton uygulamalarında

· %35’e kadar hava sürükleme sağlar

· Kum, çimento kalitesi ve su içeriğine bağlı olarak birim ağırlığı 
800–1600 kg/m3 olan beton üre�mini mümkün kılar.

· Katkıda bulunan stabilizör sayesinde beton, işleme ve pompalama
sırasında hava içeriğini korur ve yerleş�rme işleminden sonra bile
kalıcı hava içeriğine sahip olur.

· Hazır beton santrallerinde bulunan standart dozlama ekipmanları
ile hafif beton ve harç kolaylıkla üre�lebilir.

· Özellikte korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen
içermez. Bu sebeple dona�lı hafif beton üre�minde kullanıma
uygundur.

· Hava miktarındaki ar�ş, dayanımları olumsuz yönde etkiler (her 
%1,0 ilave hava dayanımda %5,0 düşüşe sebep olur). Bu dezavantaj, 
uygun akışkanlaş�rıcı katkı kullanılmak sure� ile telafi edilebilir.

Karışımın hava miktarı, ortam ve agrega sıcaklığına, karış�rma · 
hızına ve süresine, agreganın inceliğine ve hafif agrega türüne,
çimento dozajı ve inceliğine bağlıdır.

Bu katkı ile dona ve buz çözücü tuzlara karşı dayanıklı beton· 
üretmek mümkün değildir.

Kuru çimentoya eklenmemelidir· 

Kullanımdan önce, uygunluk deneyleri yapılmalıdır.· 

Uygulama Notları

SARFİYAT
Kullanım amacına bağlı olarak bağlayıcı ağırlığının %0,5– 2,0’si 
oranında (100 kg bağlayıcı için, 500–2000 gr) kullanılır.  Op�mum
dozaj; çimento ve agrera kalitesi, su/bağlayıcı oranına göre ve
istenilen hava içeriğine göre belirlenmelidir. Gerekli olan taze beton
birim ağırlığını ayarlamak ve doğru karışım prosedürü ve süresini
belirlemek için önceden beton denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

30 kg plas�k bidon

AMBALAJ

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C +5°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
12 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Toplam Klorür İyon İçeriği

Not

Berrak sarımsı

Sente�k Sıvı

1,00  0,02 kg/l, 20°C’de ±

8-11

-5 °C

Klorür içermez

Belir�len oranın üstünde kullanıldığında
beton dayanımlarını olumsuz etkiler.

Hafif Beton Üre�minde Kullanılan Katkı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



TESLA PUMPE

ÜRÜN TANIMI
Beton karışımlarının pompalanabilirliğini ar�rarak beton pompası

ve borularının yüksek oranda aşınmasını engelleyen genel amaçlı

beton katkısıdır.

Poz. No: 04.613/7

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Beton santralinde agrega çimento karışımına su
ilavesinden sonra ka�lır. Kuru karışıma ka�lmamalıdır. Maksimum
etkisine 1.5 dk ıslak karışımın ardından ulaşır. 

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir.

www.teslayali�m.com12

BETON KATKILARI

· Çimento içeriği düşük veya değişken inceliğe sahip, dane dağılımı 
düzensiz ve dolayısıyla su tutma kapasitesi düşük, pompalanma
sırasında ayrışma riski olan veya yüksek pompa basıncına sebep
olan beton karışımlarında kullanılır. 

· Kırma taş içeren betonların, pompa ve borularında yüksek basınçlar
oluşturmadan pompalanmasında kullanılır.

· Taze betonda kohezyonu büyük ölçüde ar�rır. Bu da işlenebilirliği
ve pompalama özelliklerini önemli ölçüde ar�rır. 
Betonun kesin�li ve düzensiz olarak pompalanmasını önler, 
pompanın verimi artar. Beton pompası ve nakil hatlarındaki sürtünme
gerilmelerini azaltarak pompa ömrünü uza�r. 

Sertleşmiş beton özellikleri üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. · 

Betonarme çeliğinin korozyonuna neden olabilecek klorür veya · 
betona zarar verecek bir madde içermez ve ön gerilmeli beton veya
betonarme yapılarda kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

· Donmuş Tesla Pamp oda sıcaklığında bekle�lerek çözülür ve sonra
hafifçe karış�rılarak tekrar kullanılabilir hale ge�rilebilir.

Uygulama Notları

25 kg’lık plas�k bidon
200 kg’lık varil
Dökme

AMBALAJ

Bağlayıcı ağırlığının %'si olarak; %0,2–0,4'ü (100 kg çimento için, 
200–400 gr) pompalanması zor olan betonun kohezyonunu ar�rmak
için, %0,5–1,0' (100 kg çimento için, 500–1.000 gr) pompa basıncını 
düşürmek ve karışımdaki yetersiz ince agrega oranını dengelemek
için.

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C +5°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
12 ay kullanıma uygundur.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Viskozite

Ka� Madde Yüzdesi

Donma Noktası

Suda Çözünebilir Klorür Yüzdesi

Açık Yeşil

Viskozite ar�rıcı

1.0 ± 0,01 g/cm³, 20°C’de

6-8

15 cp, 20°C

% 1.5–2.5

Max. %0,1

-5 °C

SARFİYAT

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Pompalamayı Kolaylaş�ran Katkı



TESLA KOROZIF

ÜRÜN TANIMI
Betonarme çeliğine korozyon önleyici olarak etki ederek betonun 

durabilitesini ve ortalama ömrünü uza�r.

Poz. No: 04.613/4

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Malzeme, karışım suyuna ilave edilerek veya yeni 
hazırlanmış taze betona doğrudan karış�rılarak kullanılır. 
Doğrudan taze betona eklendiğinde homojenliği sağlamak için
karışım süresi hızlı devirde her metreküp beton için 1 dakika daha
ar�rılır. Beton boşal�lmadan önce üniform kıvamda olduğu gözle
kontrol edilmelidir. Beton karışımındaki miktarı, w/c oranının
belirlenmesinde karışım suyu hesabına ka�lmalıdır. Kuru çimento
karışımına ka�lması önerilmemektedir.

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir.

www.teslayali�m.com13

BETON KATKILARI

· Donmuş  malzeme, oda sıcaklığında hassas bir şekilde karış�rılıp
çözülerek kullanılabilir.

Uygulama Notları

Özellikle betonarme çeliğini klorür nedeniyle oluşacak korozyon

riskinden korumak için tasarlanmış�r. 

Kullanım yerleri aşağıda verilmektedir;

· Temel betonları

· Beton yollar, limanlar

· Köprüler, tüneller

· İs�nat duvarları

· Endüstriyel tesisler, çok katlı otoparklar.

Kullanıldığında, elektrokimyasal korozyon sürecinin hem anodik
hem de katodik reaksiyonları azalır. Ürün, dona� yüzeyinde bir film
tabakası oluşturarak korozyon oluşumunu gecik�rir ve korozyon
oluşum hızını da azal�r. Malzeme kullanarak aşağıdaki avantajlar
sağlanabilir;

· Özellikle klorür etkisine karşı betona gömülü dona�nın korozyon
korumasını sağlar.

· Dona� korozyonunun tahrip edici etkilerinden koruma sağlar

· Taze ve sertleşmiş beton özelliklerine olumsuz etkisi yoktur

· Dona�yı korozyona karşı koruduğundan yapının servis ömrünü
uza�r

· Malzeme öngerilmeli çeliğin hidrojen kırılganlığını ne sınırlandırır 
ne de geliş�rir.

SARFİYAT

30 kg’lık plas�k bidon
200 kg’lık varil
1000 kg’lık IBC

AMBALAJ

Tavsiye edilen kullanım miktarı 1 metreküp beton için 12 kg’dır.

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C +1°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
18 ay kullanıma uygundur.

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Viskozite

Suda Çözünebilir Klorür Yüzdesi

Berrak Yeşil

Organik ve inorganik maddeler

1,06±0,05 kg/l,

9.-10

-15 °C’de donmadı

8 cP, +20°C’de

Max. %0,1

Korozyon Hızını Yavaşlatan Katkı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ



TESLA CRETE

ÜRÜN TANIMI
Su geçirimsizliği ar�ran ve akışkanlaş�rıcılık sağlayan sıvı beton

katkısı.

Poz. No: 04.613/1-C

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Karışım suyuna ilave edilerek veya yeni hazırlanmış taze
betona karış�rılarak kullanılır. Taze betona eklendiğinde homojenliği
sağlamak için karışım süresi hızlı devirde her metreküp beton için
1 dakika daha ar�rılır. Beton boşal�lmadan önce doğru kıvamda
olduğu gözle kontrol edilmelidir.

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir.

www.teslayali�m.com14

BETON KATKILARI

Uygulama Notları

Aşağıdak� yapı ve kütle betonlarında kullanılması tavs�ye ed�l�r.

· Su depoları ve barajlarda

· Atık su arıtma tes�sler�nde

· Yüzme havuzlarında

· Kanallarda

· Tünel, menfezlerde

· Su geç�r�ms�zl�k �stenen her yerde

· Su miktarını yükseltmeden işlenebilirliği ar�rır. 

· Kolay yerleş�rip sıkış�rma ile yoğun bir beton ve pürüzsüz yüzey
elde edilir

· Dayanım ve dayanıklılığı ar�rır 

· Büzülmeyi azal�r 

· Su geçirimsizliğini ar�rır 

· Klorür içermez, dona�ya zarar vermez

· Ürünün su azaltma özelliği sebebiyle, uygun akışkanlaş�rıcı 
katkılar ile birlikte kullanımı durumunda betonun ayrışma yapmaması
için akışkanlaş�rıcı katkının kullanım dozu deneme üre�mleri ile
önceden mutlaka belirlenmelidir. SARFİYAT

30 kg’lık plas�k bidon,
200 kg’lık varil,
1000 kg’lık IBC
Dökme

AMBALAJ

Bağlayıcı ağırlığının %0,5’i oranında (100 kg bağlayıcı için, 500 gr)
kullanılır.

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +35 C +5°C °
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
12 ay kullanıma uygundur.

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Donma Noktası

Toplam Klorür İyon İçeriği

Alkali Miktarı

Not

Kahverengi

Modifiye ligno sülfonat

1,05±0,02 kg/l

6-9

-2 °C

Klorür içermez

Yanlışlıkla önerilenden daha yüksek dozda 
kullanılması durumunda priz süreleri 
uzayabilir. Bu durumda beton, erken 
kurumayı önlemek için nemli tutulmalıdır.

En fazla %3

Su Geçirimsizliği Ar�ran Beton Katkısı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ



TESLA EINS 1

ÜRÜN TANIMI
Harç ve beton için kullanılan likit su geçirimsizlik katkısıdır.

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: Karışım suyuna ilave edilerek kullanılır. Su oranı normal
koşullarda 1:10 olup, bağlayıcı ağırlığının %3'üne karşılık gelmektedir.
Çok ıslak kum kullanılması durumunda bu oran 1:8, ha�a 1:6
değerine kadar ar�rılmalıdır. 
Not: Karışım başına kesin dozaj oranları ve su gereksinimlerini 
belirlemek için deneme karışımları daima yapılmalıdır.

www.teslayali�m.com15

BETON KATKILARI

· Sıvalar, sıva harçları ve şapları 

· Dona�lı ve dona�sız betonlarda 

· Tuğla, beton ve taş yüzeyler 

· Bodrum, yüzme havuzu, tünel, su deposu, menhol, menfez gibi 
kapalı ve açık alan uygulamaları

· Su ile�mine karşı etkili bir su bariyeri sağlamak için uygulanan
çimentolu sistemdeki kılcal çatlakları ve gözenekleri �kar. 

· Harç/ beton su geçirimsizliğini ar�rır 

· Kullanıma hazırdır 

· Kolaylıkla uygulanabilir

Karış�rma: Kullanmadan önce ürünü çalkalayınız. Homojen kıvamlı 
bir tutarlılık sağlamak için kullanılmadan önce yavaşça karış�rılmalıdır.
Ölçülen suda seyrel�lir. Seyreltme, harç / beton karış�rıcıya ilave
edilmeden önce yavaş yavaş karış�rılmalıdır. (homojen, topak 
içermeyen bir kıvamda kalması için). Homojen bir kıvamı elde etmek
için karışımın düzgün bir şekilde karış�rılması şar�yla harç / beton
karışımına düzgün bir şekilde eklenebilir. 

Uygulama Metodu
Diğer Tesla ürünleriyle birlikte kullanılabilir. 
Not: Uyumluluğu ispatlamak için ön test gereklidir. Daha fazla bilgi
ve yardım için lü�en Tesla Proofing  Teknik Servisi ile ile�şime
geçiniz. 6 ve 30 kg plas�k bidon

200 kg varil

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak ile +3 C +5°C 0°
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
24 ay kullanıma uygundur.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Sarı

İnorganik bileşikler ve silikat

~1.0 g/cm³

~9±11

Su oranı normal koşullarda 1:10 olup, bağlayıcı ağırlığının yaklaşık
olarak %3’üne karşılık gelmektedir. Çok ıslak kum kullanılması
durumunda bu oran 1:8, ha�a 1:6 değerine kadar ar�rılmalıdır.
Not: Karışım başına kesin dozaj oranları ve su gereksinimlerini
belirlemek için deneme karışımları daima yapılmalıdır.

Su Geçirimsizlik Katkısı

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ



TESLA ZWEI 2

ÜRÜN TANIMI
Çok hızlı priz alan, su yalı�m katkısıdır. Portland Çimentosu ile

karış�rıldığında hemen sertleşmesini ve çok hızlı şekilde priz almasını

sağlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

Kullanımı: 1. bileşen olarak malzeme 2. bileşen olarak Portland 
çimentosu kullanılır. Malzeme temiz kaba Portland çimentosuyla
doldurulur. Birkaç saniye hızlıca karış�rılır. Karışım eldiven kullanarak
elle �kaç olarak çatlak, yarık veya delik içerisine ~15 saniye içerisinde
sertleşmeden uygulanmalıdır. Sadece önerilen malzeme ve
ekipmanlar ile hızlı bir şekilde uygulanması önerilir.

www.teslayali�m.com16

BETON KATKILARI

· Su sızın�sı bulunan çatlakların, yarıkların ve deliklerin beton, kaya
veya taş işlerinde hızlı bir şekilde sızdırmazlığını sağlar.

· Seyreltmeye gerek yok

· Çabuk sertleşir

· Sadece çimentoya eklenerek kullanılır

· Klorür içermez

Ön Hazırlık: Yüzey temiz olmalı, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, 
yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır.

· Su ile seyreltmeyin

· Çok güçlü sızın�larda �kaç uygulaması öncesi kontrol edilmesi
gerekebilir.

Temizlik: Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenerek giderilebilir.

Uygulama Notları

Sistem Yapısı: Yüzey hazırlığı amacıyla kullanılabilir. Daha fazla bilgi
için yerel Tesla ofisine başvurun.

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak +5°C ile +30°C 
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
24 ay kullanıma uygundur.

7.5 kg ve 30 kg plas�k bidon

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Pembe/Kırmızı

İnorganik kimyasalları

~1.20-1.30 kg/litre

~12

1 kg çimento için ~0.7 litre

Yüzey Sıcaklığı En az 5 °C - En fazla 30 °C

Çok Hızlı Priz Alan Su Geçirimsizlik Katkısı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ



TESLA RAPID 4A

ÜRÜN TANIMI
Portland çimentosu ve su ile karış�rıldığında çabuk priz alarak beton,

kaya veya sıvalı alanlardaki su sızın�sı olan yerlerin kurutulmasını

sağlar.

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

www.teslayali�m.com17

BETON KATKILARI

Islak yüzeylerde veya çimento esaslı bir ürün ile uygulama
yapılmasından önce ilk aşama geçici su yalı�m katmanı olarak
kullanılır. Tipik uygulama alanları tüneller, menfezler, maden galerileri,
su depoları, beton borular ve menhollerdir.

Avantajlarından ve kullanım alanlarından bazıları: 

· Sızın� olan bölgelerde çabuk �kaç harcı olarak 

· Kullanıma hazır, sadece temiz su ve Portland çimentosu eklenir

· Klorür içermez 

· Solvent içermez

Ön Hazırlık
Uygulanacak yüzeyler iyice temizlenmeli, pürüzlendirilmelidir. 
Gevşek parçacıklar sökülüp, temiz su ile yıkanmalıdır. Keskin yüzey
çıkın�larını kaldırınız. Tutunmayı ar�rmak için çatlakların
büyütülmesi gerekebilir. 

· Malzeme ile çalışmaya başlamadan önce, uygun koruyucu giysi, 
eldiven ve gözlük takın. 

· Uygulamaya ve su basıncına bağlı olarak, istenen seyreltme
oranında temiz suyla karış�rılmalıdır. Sıvıyı temiz bir karış�rma kabına 
dökün.

· Çimentoyu sıvı kapanana kadar hızlıca kaplayın (yaklaşık 3 birim
çimento 1 birim sıvı olacak şekilde) Malzemeler çabucak ve iyice
macun kıvamına ge�rin ve hemen uygulayın. Kullanacağınız kadar
ürünü karış�rın.

Karış�rma

· Hazırlanan macun eldivenli elle uygulanacak bölgeye hızlıca
yerleş�rilir, ürün reaksiyon alana kadar bas�rmaya devam edilir. 
Uygulanan macunu kalıcı su yalı�m özelliği olan malzemeler ile
kaplayınız. 

· Orta ve ağır su sızın�sı olan yerlerde, suya katkı ekleyerek delinmiş 
deliklere birleş�rilen kısa plas�k boru uzunluklarından oluşan
deşarj noktalarına yönlendirin. 

· Su yalı�mı yapılan boru birleşimi tamamen sertleşene kadar 
basınç düşecek�r. Daha sonra plas�k borular çıkarılabilir ve delikler
çimento ile katkı (1: 1 oranında su le seyrel�lmiş) karışımı kullanılarak
�kanabilir. 

· Deşarj boruları çıkarılana ve su sızdırma işlem duruncaya dek son
kat uygulaması yapmayınız. Yüksek su basıncının yaşandığı yerlerde,
boşaltma boruları etra�ndaki hazır alan katkı ile hazırlanan macunu
birleş�rmek amacıyla daha geniş bir yüzey alanı gerekebilir.

Uygulama Metodu

SINIRLAMALAR

7.5 kg ve 30 kg plas�k bidon
200 kg varil

AMBALAJ

· Sadece taze Portland Çimentosu kullanınız. 

· Priz süreleri hava sıcaklığı, su ve malzeme sıcaklığına ayrıca
kullanılan  Portland çimentosunun tazeliğine bağlı olarak değişir. 
Deneme karışımın yapılması su dozajı, sıcaklık ve Portland
çimentosunun birlikte göstereceği performansı görülmesi açısından,
tavsiye edilir.

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru şartlarda
aşırı sıcak ve dondan koruyarak +5°C ile +30°C arasında saklanmalıdır.

Dış Ortam Hava Sıcaklığı

Yüzey Sıcaklığı

En az +5 °C, en fazla +35 °C

En az +5 °C, en fazla +35 °C

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Raf Ömrü

Sarımsı

Özel inorganik maddeler

~1.25 kg/litre

~11 (Cilt ve göz ile doğrudan temasından
daima sakınınız.)

6 ay

SARFİYAT
Su = 1 :1 le 1:4, uygulama cinsine bağlı olarak 
Çimento : sıvı = 3 : 1 yaklaşık 
En uygun karışım oranı, işlenebilirlik ve priz süresi için deneme 
karışımları yapılması önerilir. Portland Çimentosu kullanınız.

Hızlı Priz Alan Su Geçirimsizlik Katkısı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ



TESLA LATEX

ÜRÜN TANIMI
İyi bir yapışma ve su geçirimsizlik istenen yerlerde çimento harçlarına

ka�lan, katkı malzemesidir.

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

www.teslayali�m.com18

BETON KATKILARI

Uygulama Notları

Aşağıdaki uygulamalarda kullanılır: 

· İnce tabaka tamir harçları 

· Sıvalar Döşeme şapları 

· Beton tamir harçları 

· Aşınma dayanımlı kaplamalar 

· Seramik yapış�rma harçları 

· Duvar harçları

Katkı harca aşağıdaki özellikleri kazandırmak üzere karışım suyuna
ilave edilir: 

· Mükemmel yapışma 

· Büzülmenin azal�lması 

· Daha fazla elâs�kiyet 

· Mükemmel su geçirimsizlik 

· Aşınma dayanımının ar�rılması 

· Kimyasal dayanımın iyileş�rilmesi 

· Korozif değildir, dona�ya zarar vermez 

· Kullanıma hazırdır

Ön Hazırlık: Bütün yüzeyler temiz, yağ ve gresten arındırılmış 
olmalı, çimento şerbet, zayıf ve gevşek parçacıklar yüzeyden
uzaklaş�rılmalıdır. Emci yüzeyler uygulamadan önce iyice ısla�larak
doyurulmalıdır.

Uygulama Metodu: Karışım oranlarına uyularak, uygun ekipmanlarla
uygulanmalıdır. Astar uygulamalarında, astarın kurumadan uygulama
yapılmasına dikkat edilmelidir.

Temizlik: Kullandıktan hemen sonra bütün alet ve ekipmanları
suyla yıkayarak temizleyiniz.

· Sıvalar ve döşeme şapları gerek�ği şekilde kürlenmelidir. 

· Yeni uygulanmış harcı don etkisinden koruyunuz. 

· Harca çok fazla hava sürüklenmesini önlemek için fazla
karış�rmayınız. 

· Malzemenin saf veya sulandırılmış şekilde yapış�rıcı tabaka olarak
tek başına kullanılmamasına, daima çimento ve kum eklenmesine
özellikle dikkat ediniz. 

· Uygulama sıcaklığı en az +5C̊ olmalıdır.

6 ve 30 kg plas�k bidon
200 kg plas�k varil
1000 kg IBC

Kuru şartlarda, direkt güneş ışığından koruyarak ve +5 °C ve +35 °C 
arasında depolanmalıdır. Hasar görmemiş, orjinal, açılmamış ambalajda
ve depolama koşullarına uyulduğu takdirde üre�m tarihinden i�baren
12 ay kullanıma uygundur.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

PH Değeri

Beyaz Likit

S�ren Akrilik Emülsiyon

1,015 ± 0,025 kg/l (+20°C 'de)

5-7

2 kg çimento ile 3 kg (0-3 mm dişli) yıkanmış dere kumu, 1,25 kg
malzeme ile 1 kg su ile karış�rılır. Hazırlanan karışım, �rça ile yaklaşık
12 saat önce neme doyurulmuş (ısla�lmış) yüzey üzerine 2 mm
kalınlık olacak şekilde uygulanır.

Harç İçin Su Geçirimsizlik ve Yapış�rma Katkısı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ



TESLA CORRUSOL

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI
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BETON KATKILARI

ÜRÜN TANIMI
İri agregalı beton üre�mi için kullanılan, tek bileşenli, su bazlı, solvent

içermeyen, yüzey gecik�rici üründür.

30 kg plas�k bidon

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak +5°C ile +35°C 
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
12 ay kullanıma uygundur.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Viskozite

Kahverengi

Sıvı polihidroksi bileşiği

1,21±0,01 kg/l.

70cP +20°C’de

pH Değeri 4-8

· Likit püskürtmesi kolay, ekonomik yüzey gecik�ricidir. Özellikle 
aşağıdaki uygulamalar için uygundur. Yerinde dökülen veya prekast 
betonlarda, agregaların yüzeyde görünmesi istenen mimari
uygulamalarında.

· Fiziksel bir aşındırma (kumlama, çen�kleme, yontma vb.) .işlemine
gerek kalmadan, yatay inşaat derzlerindeki taze beton yüzeylerinde
pürüzlendirme amacı ile kullanılır. 

· Bu şekilde pürüzlendirilen beton yapı derzler şap ve sıva
uygulamaları için önemli bir kolaylık sağlar. Kalıcı iri agregalı yüzeylere
sahip, yürüme yolları ve terrazolar gibi uygulamaların elde edilmesi
amacıyla kullanılır.

· Likit yüzey gecik�rici, beton yüzeyindeki çimentonun normal 
hidratasyonunu gecik�rir (yüksek çimento içeriği ve sıcaklık
gecikmeyi azal�r).

· Gecikme bi�nce beton dayanım kazanmaya devam eder

· Gecik�rilen tabakanın derinliği, uygulanan ürün miktarına
gecik�ricinin yüzeyden kaldırılmasına kadar geçen zamana, 
karışımdaki su ve çimento miktarına ve ortam sıcaklığına bağlıdır

· Pürüzlendirme işçiliği maliyetlerini azal�r

· Uygulama amacına göre sulandırılabilir

· Uygulaması kolaydır

· Solvent içermez

Kalıbın pürüzlülüğüne ve emiciliğine, istenilen sulandırma oranı ve
pürüzlendirme derinliğine göre; 100–200 g/m2.

· Fırça, rulo ve tercihen püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir. 

· İstenen etki derecesine göre temiz su ile 1:1 ve 1:3 (1 ölçü ürün: 3 
ölçü su) arasında bir oranla sulandırınız. Yalnızca temiz kalıplarda 
kullanılmalıdır. 

· Yeni kereste veya çok emici malzemeden yapılmış kalıplarla
çalışırken en az iki kat uygulanmalıdır. 

· Ürün beton yüzeyine uygulanacak dökülmüş betonun terleme 
suyunun yüzeyden uzaklaşmasını takiben ilk prizin almadan önce 
uygulama yapılmalıdır. Ürünün kalıp yüzeyine uygulanması halinde
ise uygulamayı takiben betonu hemen kalıplara dökünüz. Yağmur ve
dondan koruyunuz. 

· Kalıpları, ortam sıcaklığı ve kür koşullarına bağlı olarak mümkün 
olduğunca kısa sürede açarak yüzey ( gerekirse basınçlı) su ile
yıkayınız ve yine gerekli ise �rçalayınız

Temizlik: Bütün alet ve ekipmanları temizlemek için temiz su
kullanınız. Yeniden kullanılacak kalıplar iyice temizlenmelidir.

İri Agregalı Beton İçin Yüzey Gecik�rici

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

SINIRLAMALAR
· Tesla Corrusol, bütün Tesla beton katkılarıyla uyumludur, ancak 
yüksek dozda gecik�rici veya priz hızlandırıcı katkılarla birlikte
kullanılması halinde deneme yapılmalıdır.

· Tesla Corrusol, varil içinde donarsa, oda sıcaklığında çözünmeye 
bırakılmalıdır. (al�nda ateş yakılmamalıdır). Bu şekilde çözünen ve 
iyice karış�rılan ürün önceki özelliklerinden bir şey kaybetmez. 

· Başarılı bir iri agregalı beton üre�m için tatmin edici bir beton kalitesi,
yerleş�rme ve özellikle de agrega granülometrs önemlidir. 

· Şan�yede denemelerin yapılması özellikle önerilir. 

· Tekrar kullanılacak kalıplar iyice temizlenmelidir.



TESLA PARAKÜR

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI
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BETON KATKILARI

ÜRÜN TANIMI
Betondaki hızlı su kaybını önleyen, kullanıma hazır, uygulaması kolay,

emülsifiye parafin esaslı, sıvı kür malzemesidir.

 04.613/1FPoz. No:

25 kg plas�k bidon 
200 kg varil

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda doğrudan güneş
ışığından ve dondan koruyarak +5°C le +35°C arasında depolandığı
takdirde, üre�m tarihinden i�baren 6 ay kullanıma uygundur.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Uygulama Sıcaklığı

Beyaz

Parafin Esaslı

0,96 + 0.02 kg/l 

En az +5°C 

Tesla Parakür, hızlı su kaybını önlemek üzere taze dökülmüş beton
üzerine bir film tabakası teşkil edecek şekilde püskürtülür. Betonun
normal priz tepkimelerini etkilemeden kürlenmesini ve maksimum
performansına ulaşmasını sağlar. Özellikle geniş ve açık beton
yüzeylerde kullanışlıdır. 

Otoyollar · 

Kür gerek�ren genel beton üre�mleri · 

Endüstriyel zeminler · 

Teraslar · 

Şev duvarları · 

Öngerilmeli kirişler ve kazıklar · 

Sulama kanalları· 

· Plas�k rötrenin neden olduğu çatlamaları azal�r 

Betonun hedef dayanımına ulaşmasına yardımcı olur · 

Büzülmeyi en aza indirir · 

Yüzeydeki tozumayı azal�r · 

Don dayanımını ar�rır · 

Kanaviçe, çuval vb. kaplama ve sulama gibi pahalı ve yorucu· 
metotların yükünü hafifle�r

Sarfiyat rüzgar, nem ve sıcaklığa bağlıdır. 
Genel olarak: 0.15 – 0.20 kg/m2 kullanılır.

Uygulama Metodu 

Kullanıma hazırdır; bu nedenle su ile seyrel�lmemelidir. · 
Kullanmadan iyice çalkalayınız! 

El tabancası veya kompresörlü hava püskürtme makineleriyle· 
yüzeye sürekli ve ince bir film tabakası halinde püskürtülecek şekilde
geliş�rilmiş�r. 

Düşük basınçlı bir püskürtme ekipmanı ile yüzeyde göllenme· 
oluşturmadan uygulayınız. 

Uygun püskürtme ekipmanı denemeler ile belirlenmelidir. · 

Geniş yüzeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya· 
uygulanacaksa, otoma�k bir püskürtme sistem ile uygulanabilir. 

Uygulanan bölgeyi en az 3 saat veya tam olarak kuruyuncaya kadar· 
yağmurdan koruyunuz ve üzerinde gezmeyiniz.

Yüzey Koşulları: Yatay yüzeylerde uygulama, yüzeydeki terleme 
suyunun kaybolmasından ve istenen yüzey düzeltme işlemleri
tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır (sıcaklığa bağlı olarak 0,5
ile 2 saat arası beklenmelidir). Düşey yüzeylerde kalıp alındıktan sonra
uygulanmalıdır. Şüphe halinde önce küçük bir alanda deneme yapınız.

Temizlik: Kullanılan alet ve uygulama ekipmanları kullanımdan hemen
sonra sıcak su ile temizleyiniz. Malzeme sertleşmiş ise sıcak suyla ve
mekanik yolla temizlenebilir.

Beton Kür Malzemesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

SINIRLAMALAR
· Diğer yüzey kaplama veya koruma malzemeleri ile kaplanmamalıdır. 

Yüzeyde oluşan film tabakası her türlü sıva veya şap uygulamasından· 
önce kaldırılmalıdır. 

Yüzeye sıcak su (tercihen deterjanlı) püskürtülerek ve/veya �rçalanarak· 
temizlenebilir. 

Uygulama buharlaşan su miktarını azaltacağı için oluşacak plas�k rötre· 
çatlaklarının önlenmesinde yardımcı olur. 

Beton kür malzemesi uzun dönemli kuruma rötresi ile oluşacak çatlak· 
etkilerine karşı koymayacak�r. Rötre kontrol derzler ve yapısal derzlerin
düzenlenmesi gibi standart beton uygulamaları takip edilmelidir.
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BETON KATKILARI

ÜRÜN TANIMI
Betondaki hızlı su kaybını önleyen, kullanıma hazır, uygulaması kolay,

emülsifiye parafin esaslı, sıvı kür malzemesidir.

04.613/1FPoz. No: 

30 kg plas�k bidon 
200 kg varil

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda doğrudan güneş
ışığından ve dondan koruyarak +5°C le +35°C arasında depolandığı 
takdirde, üre�m tarihinden i�baren 12 ay kullanıma uygundur.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Uygulama Sıcaklığı

Beyaz Sıvı

Akrilik Esaslı Emülsiyon

0,992 + 1,032 kg/l, 20°C'de 

En az +5°C 

· Konut, AVM ve İş merkezleri 

Kür gerek�ren genel beton üre�mleri · 

Sulama Kanalları · 

Teraslar · 

Şev duvarları· 

· Plas�k rötrenin neden olduğu çatlamaları azal�r 

Betonun hedef dayanımına ulaşmasına yardımcı olur · 

Yüzeydeki tozumayı azal�r · 

Don dayanımını ar�rır · 

Doğrudan üzerine çimento ve alçı esaslı sıva uygulamaları yapılır · 

Kanaviçe, çuval vb. kaplama ve sulama gibi pahalı ve yorucu· 
metotların yükünü hafifle�r 

İç ve dış mekanlardaki uygulamalara uygundur · 

Solvent içermez· 

Kullanım oranı rüzgar, nem ve hava sıcaklığına bağlı olarak değişir. 
Genel olarak yaklaşık 0.25 kg/m2 kullanılır.

Uygulama Metodu 

Kullanıma hazırdır; bu nedenle su ile seyrel�lmemelidir.· 
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. 

El tabancası veya kompresörlü hava püskürtme makineleriyle· 
yüzeye sürekli ve ince bir film tabakası halinde püskürtülecek şeklide
geliş�rilmiş�r. 

Düşük basınçlı bir püskürtme ekipmanı ile yüzeyde göllenme· 
oluşturmadan uygulayınız. Fırça ve rulo ile de uygulanabilir. 

Uygun püskürtme ekipmanı denemeler ile belirlenmelidir. Geniş · 
yüzeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya uygulanacaksa,
otoma�k bir püskürtme sistemi ile uygulanabilir.

Uygulanan bölgeyi tam olarak kuruyuncaya kadar yağmurdan· 
koruyunuz ve üzerinde gezmeyiniz.

Yüzey Koşulları: Yatay yüzeylerde uygulama, yüzeydeki terleme 
suyunun kaybolmasından ve istenen yüzey düzeltme işlemleri
tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır (sıcaklığa bağlı olarak 0,5
ile 2 saat arası beklenmelidir). Düşey yüzeylerde kalıp alındıktan
sonra uygulanmalıdır. Şüphe halinde önce küçük bir alanda deneme
yapınız.

Temizlik: Kullanılan alet ve uygulama ekipmanları kullanımdan hemen
sonra sıcak su ile temizleyiniz. Malzeme sertleşmiş ise sıcak suyla ve
mekanik yolla temizlenebilir.

Beton Kür Malzemesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

SINIRLAMALAR
· Plas�k rötre çatlaklarının önlenmesinde yardımcı olur. Rötre kontrol 
derzler ve yapısal derzlerin düzenlenmesi gibi standart beton
uygulamaları takip edilmelidir. 

Doğrudan üzerine çimento ve alçı esaslı sıva uygulamaları yapılacağı · 
zaman yüzeyde kir, yağ, gres olmamalı, uzun süre korumasız bekle�len
yerlerin iyice temizlenmesi sağlanmalıdır. 

Çimento ve alçı esaslı sıvalar haricinde boya ve kaplamalar için ön· 
denemeler yapılmalıdır.
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BETON KATKILARI

ÜRÜN TANIMI
Betondaki hızlı su kaybını önleyen, kullanıma hazır ve uygulaması 

kolay, reçine-su esaslı, beyaz pigmentli, sıvı, kür malzemesidir.

 04.613/1FPoz. No:

25 kg plas�k bidon 
200 kg varil

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda doğrudan güneş
ışığından ve dondan koruyarak +5°C le +35°C arasında depolandığı 
takdirde, üre�m tarihinden i�baren 12 ay kullanıma uygundur.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Uygulama Sıcaklığı

Beyaz Sıvı

Reçine-su esaslı beyaz pigmentli emülsiyon 

1,03+ 0.02 kg/l 

En az +5°C 

Tesla Resinkür, kür malzemesi, hızlı su kaybını önlemek üzere taze 
dökülmüş beton üzerine bir film tabakası teşkil edecek şekilde 
püskürtülür. Betonun normal priz tepkimelerini etkilemeden 
kürlenmesini ve maksimum performansına ulaşmasını sağlar. 
Özellikle geniş ve açık beton yüzeylerde kullanışlıdır. 

Otoyollar · 

Havaalanı hareket ve kalkış pistleri · 

Apronlar ve bekleme alanları · 

Kür gerek�ren genel beton üre�mleri · 

Endüstriyel zeminler · 

Teraslar · 

Şev duvarları · 

Öngerilmeli kirişler ve kazıklar · 

Sulama kanalları· 

· Plas�k rötrenin neden olduğu çatlamaları azal�r 

Betonun hedef dayanımına ulaşmasına yardımcı olur · 

Büzülmeyi en aza indirir · 

Yüzeydeki tozumayı azal�r · 

Don dayanımını ar�rır · 

Kanaviçe, çuval vb. kaplama ve sulama gibi pahalı ve yorucu· 
metotların yükünü hafifle�r 

Depolama sırasındaki ayrışma minimum derecede olduğundan sprey · 
setlerinin �kanma riski çok azdır

Sarfiyat rüzgar, nem ve sıcaklığa bağlıdır. 
Genel olarak: 0.20 kg/m2 kullanılır.

Uygulama Metodu 

Kullanıma hazırdır; bu nedenle su ile seyrel�lmemelidir. · 

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. · 

El tabancası veya kompresörlü hava püskürtme makineleriyle yüzeye· 
ince bir film tabakası halinde püskürtülecek şekilde geliş�rilmiş�r. 

Düşük basınçlı bir püskürtme ekipmanı ile yüzeyde göllenme · 
oluşturmadan uygulayınız. Uygun püskürtme ekipmanı denemeler ile 
belirlenmelidir. 

Geniş yüzeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya · 
uygulanacaksa, otoma�k bir püskürtme sistemi ile uygulanabilir. 

Uygulanan bölgeyi en az 3 saat veya tam olarak kuruyuncaya kadar · 
yağmurdan koruyunuz ve üzerinde gezmeyiniz.

Yüzey Koşulları: Yatay yüzeylerde uygulama, yüzeydeki terleme
suyunun kaybolmasından ve istenen yüzey düzeltme işlemleri 
tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır (sıcaklığa bağlı olarak 0,5
ile 2 saat arası beklenmelidir). Düşey yüzeylerde kalıp alındıktan
sonra uygulanmalıdır. Şüphe halinde önce küçük bir alanda deneme
yapınız.

Beton Kür Malzemesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

SINIRLAMALAR
Diğer yüzey kaplama veya koruma malzemeleri ile kaplanmamalıdır. 
Yüzeyde oluşan film tabakası her türlü sıva veya şap uygulamasından 
önce kaldırılmalıdır. Uygulanan yüzeye bu tür bir malzeme uygulanacak
ise yüzey hazırlığı için kumlama yapılması veya solvent uygulanması
tavsiye edilir. 
Yüzeyde oluşan tabaka güneş ışığı ve hava koşullarına maruz kaldığında
zamanla kaybolur. Yüzeyden uzaklaşması 4 ay veya hava şartlarına ve
trafiğe bağlı olarak daha uzun sürer. 
Uygulama buharlaşan su miktarını azaltacağı için oluşacak plas�k rötre 
çatlaklarının önlenmesinde yardımcı olur. Beton kür malzemesi uzun 
dönemli kuruma rötresi ile oluşacak çatlak etkilerine karşı 
koymayacak�r. 
Rötre kontrol derzler ve yapısal derzlerin düzenlenmesi gibi standart 
beton uygulamaları takip edilmelidir.
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BETON KATKILARI

ÜRÜN TANIMI
Taze veya sertleşmiş betonun geçirimsizliği ve kür alması için

kullanılan, tek bileşenli, solvent bazlı, akrilik reçine çözel�sidir. 

Sertleşmiş yüzeylerde cila olarak da kullanılır.

 04.613/1FPoz. No:

25 kg bidon / 180 kg varil

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda doğrudan güneş
ışığından ve dondan koruyarak +5°C le +35°C arasında depolandığı
takdirde, üre�m tarihinden i�baren 24 ay kullanıma uygundur.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Viskozite

Beyaz Renksiz Sıvı

Solvent Bazlı Akrilik Reçine

0,91±0,01 kg/l (+20°C'de). 

17 cP (+20°C'de) 

Parlama Noktası +26°C (Açık kapta) 

Hızlı su kaybını önlemek üzere taze dökülmüş beton veya harç 
üzerine ince bir film tabakası teşkil edecek şeklide püskürtülür. 
Özellikle aşağıdaki uygulamalarda kullanılır. 

Tamir harçları · 

Betonarme döşemeleri · 

Yüzey sertleş�rici uygulanmış döşemeler · 

Şap betonları · 

Sıcak iklimlerde beton dökümlerinde· 

· Yüzeyin aşınma dayanımını ar�rdığından tozumayı önler 

Tek bileşenli olması uygulama kolaylığı sağlar · 

Betonun ve yüzey sertleş�ricinin rengini şeffaflığı sayesinde bozmaz · 

Su geçirimsizliğini ar�rır, bu sayede sıvalarda donma sonucu · 
oluşabilecek çatlakları engeller 

Oluşturduğu kürlenmiş film tabakası dayanıklı olduğundan cila · 
özelliği gösterir 

Depolama sırasındaki ayrışma minimum derecede olduğundan· 
sprey setlerinin �kanma risk çok azdı

100–150 g/m2 sarfiyatla yüzey rengini belirgin bir şekilde
değiş�rmeyecek�r. Daha yoğun uygulamalar yüzey rengin koyultabilir.
Rüzgarlı havalarda bu sarfiyat bir miktar artabilir. Verilen değerler
teorik�r ve yüzey geçirimsizliği, yüzeyin durumu, seviye bozuklukları ve
oluşacak fireler hesaba ka�lmamış�r.

Uygulama Metodu 

Kullanıma hazırdır; bu nedenle su ile seyrel�lmemelidir. · 

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız! · 

Düşük basınçlı püskürtme ekipmanı ile sürekli ve inice bir film · 
tabakası halinde göllenme oluşturmadan uygulayınız. 

Geniş yüzeylerde motorlu püskürtme makinesi, dar alanlarda elle · 
kullanılan püskürtme makineleri (pulvarzatörler) ve havasız �p boya 
püskürtme tabancaları kullanılabilir. 

Uygun püskürtme ekipmanı denemeler ile belirlenmelidir. · 

Püskürtme ekipmanının kullanmadan önce iyice temizlendiğinden· 
ve içerisindeki ar�kların uzaklaş�ğından emin olunuz. 

Silikon ve kalıp yağı için kullanılmış püskürtme ekipmanlarını · 
kullanmayınız. 

Yüzey sertleş�rici uygulandıktan en az 30 dakika sonra ve iki kat · 
halinde, tavsiye edilen sarfiya�a yüzeye uygulanmalıdır. 

Katlar arası bekleme süsesi yaklaşık 2 saat olmalıdır. · 

Kuruyuncaya kadar yağmurdan ve sudan korunmalıdır.· 

Yüzey Hazırlığı 
Taze Beton: 
Beton uygun mastarlama yöntemiyle hazırlanmış olmalıdır. 
Sertleşmiş Beton: 
Yüzey yüksek basınçlı su veya aşındırıcı mekanik ekipmanlarla uygun
şekilde hazırlanmış olmalıdır. Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar
uygulamadan önce �rça ve/veya vakumla yüzeyden tamamen
uzaklaş�rılmalıdır.

Taze Beton, Harç, Yüzey Sertleş�riciler İçin Kür Malzemesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

SINIRLAMALAR
· Sıcak havalarda kullanmadan önce serin bir yerde saklayınız. 

Düşük sıcaklıklarda ürün kalınlaşabilir ve püskürtülebilme özelliği azalır. · 

Kullanımdan önce ürün sıcaklığı 10°C'ye ge�rilmelidir. · 

Diğer kür malzemeler ile karış�rmayınız. · 

Diğer yüzey kaplama veya koruma malzemeleri ile kaplanmamalıdır. · 

Takip edecek bir kaplama sistemi yapılacaksa ürün yüzeyden mekanik · 
yollarla kaldırılmalıdır. 

Akriliğin çözüldüğü solvent iyi havalandırma gerek�rir ve kapalı · 
alanlarda uygulamada koruyucu maske kullanılmalıdır. Depolama alanı 
yakınında ve uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Tesla Buharlaşan 
su miktarı azalacağı için oluşacak plas�k rötre çatlaklarının
önlenmesinde yardımcı olur. Beton kür malzemesi uzun dönemli 
kuruma rötresi ile oluşacak çatlak etkilerine karşı koymayacak�r. 

Rötre kontrol derzler ve yapısal derzlerin düzenlenmesi gibi standart · 
beton uygulamaları takip edilmelidir.
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BETON KATKILARI

ÜRÜN TANIMI
Taze veya sertleşmiş betonun kürlenmesi, yüzeyinin sertleşmesi ve 

kaplanmasını sağlayan, tek bileşenli su dispersyonlu akrilik

emülsiyondur.

25 lt plas�k bidon
200 lt metal varil

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda doğrudan güneş 
ışığından ve dondan koruyarak +5°C le +35°C arasında depolandığı 
takdirde, üre�m tarihinden i�baren 12 ay kullanıma uygundur

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Ka� Madde İçeriği

Beyaz Sıvı, Kürlendiğinde Şeffaf

Su d�spers�yonlu ak�r�l�k emüls�yon 

~ 1.0 kg/I (+20°C'de) 

~ 16% (ağırlıkça) 

Yapışma Dayanımı > 1.5 N/mm2 (ıslak ve kuru yüzeyler için uygun) 

· Taze beton zeminlerin ve yapıların op�mum kürlenmesini ve 
kaplanmasını sağlamak için kullanılır. 

Yüzeylerin kurumasını ve çatlamasını kontrol etmek amacıyla kür · 
malzemesi olarak kullanılır 

Yüzey sertleş�riciler (metalik olmayan) için kür ve kaplama · 
malzemesidir 

Mevcut beton yüzeylerde tozuma engelleyici ve aşınma dayanımını · 
ar�rıcı olarak kullanılır İç ve dış mekanlarda uygulamalara uygundur

· Mükemmel nem tutucudur 

Su dispersyonludur · 

Solvent esaslı ürünlerin sağlık ve güvenlik kuralları sebebiyle · 
kullanılamadığı iç mekanlarda kullanım için uygundur 

Yeni ve mevcut beton zeminlerde tozumanın kontrolüne yardımcıdır · 

Tek ve ekonomik uygulama ile beton yüzeylerin etkin olarak · 
kürlenmesini ve kaplanmasını sağlar 

Sararma yapmaz · 

Püskürtme veya rulo le kolayca uygulanır· 

0,1-0,2 litre/m2/kat (5-10 m2/l kat başına) Bu sarfiyat miktarları 
teorik�r ve yüzey pürüzlülüğüne, şekline, seviye farklılığına ve 
uygulama sırasındaki zaiyata bağlı oluşabilecek ilave malzeme ih�yacını
içermemektedir.

Uygulama Metodu 

Taze betona yüzey düzeltme işlemi biter bitmez uygulayınız · 

Düşük basınçlı püskürtme yöntemiyle sürekli bir film tabakası· 
halinde uygulayınız. 

Püskürtme ekipmanının uygunluğu denemelerle belirlenmelidir. · 

Fırça veya rulo le de uygulanabilir. · 

Daha iyi este�k görünüm ve performans sağlamak için ikinci kat · 
uygulama tavsiye edilir. İkinci ka� uygulamadan önce ilk ka�n 
yapışkanlık kuruluğuna ulaşmasını bekleyiniz.

Beton Zeminler İçin Su Dispersiyonlu Kür ve Kaplama Malzemesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Aşınma Dayanımı

Kimyasal Dayanım

Sistem Yapısı

Yüzey Ortam Sıcaklığı

Röla�f Hava Nemi

Yoğuşma Noktası

Karış�rma Süresi / Hızı

9380 mg 

Ürün kimyasal dayanım amaçlı değildir 

Tüm uygulamalar 1–2 kat halinde olmalıdır. 

En az +10°C / en fazla +30°C 

En fazla 80%

Zemin sıcaklığı en az 3°C üzerinde olmalıdır. 

2 dk / Düşük Hızlı (~ 300 dev/dak). 

Yüzey Hazırlığı
Taze Beton: Beton uygun astarlama yöntemiyle hazırlanmış olmalıdır. 
Sertleşmiş/ Eski Beton: Yüzey yüksek basınçlı su veya aşındırıcı 
mekanik ekipmanlarla uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Tüm toz, 
gevşek ve oynak parçacıklar uygulamadan önce tercihen �rça ve/veya 
vakumla yüzeyden tamamen uzaklaş�rılmalıdır.

Sınırlamalar

Sıcak havalarda, kullanmadan önce serin bir yerde saklayınız. Düşük· 
sıcaklıklarda (+10C al�nda) ürün kalınlaşabilir ve püskürtülmesi
zorlaşır. 

Silikon ve kalıp yağı püskürtmek için önceden kullanılmış püskürtme· 
ekipmanlarını kullanmayınız.

Püskürtme ekipmanının kullanmadan önce iyice temizlendiğinden· 
ve içerisindeki daha önceden kullanılan kür malzemesi ar�klarının
uzaklaş�rıldığından emin olunuz. Takip edecek bir kaplama sistemi 
yapılacaksa malzeme yüzeyden kaldırılmalıdır. 

C25 betona kıyasla aşınma dayanımını ar�rır. Fakat zamanla aşınır· 
ve çevresel etkiler veya trafik al�nda zamanla yüzeyden kalkabilir. 

Metal yüzey sertleş�ricilerin kullanıldığı beton zeminlerde· 
kullanılması tavsiye edilmez. Beyaz ve emici olmayan zeminler üzerine
dış ortamlarda uygulamayınız, bir miktar sararma görülebilir.



TESLA ACRİCOAT H

UYGULAMA TALİMATLARI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

www.teslayali�m.com25

BETON KATKILARI

ÜRÜN TANIMI
Betonun kürlenmesi, sertleşmesi ve kaplanmasını sağlayan tek 

bileşenli, sodyum silikat esaslı malzemedir.

25 litre metal kovalar, 200 litre metal variller

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru koşullarda 
+5°C ve +30°C arasında depolandığı takdirde, üre�m tarihinden i�baren 
24 ay. Dondan koruyunuz.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Ka� Madde İçeriği

Beyaz Sıvı

Sodyum silikat sulu çözel�si

~ 1.2 kg/l (+20°C' de) 

~ 24% (ağırlıkça) 

Bağıl Nem En fazla 100 % 

· Hafif-orta aşınma dayanımı gereken yatay, eski ve yen beton 
yüzeylerde kullanılır. 

İlave dış mekânlardaki kullanımlar için uygundur.· 

· Kullanıma hazırdır 

Uygulaması kolaydır· 

Uygulama yapılmayan beton ile karşılaş�rıldığında kimyasal· 
dayanımı ve aşınma dayanımını ar�rır 

Beton yüzeylerin tozumasını azal�r · 

Sertleşme sırasında taze betonun su kaybını azal�r · 

Temizliği kolaylaş�rır · 

Sararma yapmaz · 

İyi penetrasyonludur · 

Solvent içermez · 

Renksiz ve kokusuzdur · 

Çevre dostudur· 

0.15 – 0.25 l/m2/kat, (4 – 7 m2/l/kat) Bu rakamlar teorik�r ve yüzey 
porozitesine, şekline, seviye farklılıklarına, zaiyata vb. bağlı olarak 
oluşabilecek ilave malzeme sarfiya�nı içermemektedir.

Uygulama Metodu
Taze beton: Yüzey, üzerinde yürünebilecek kadar dayanıklı olur 
olmaz, yüzey en az 30 dakika nemli tutacak miktardaki ürünü yüksek 
hacimli düşük basınçlı püskürtme üntesi ile kesin�siz olarak 
uygulayınız. ~30/ 45 dakika sonra, malzeme jelleşmeye ve 
kayganlaşmaya başlar. Kayganlığı azaltmak için malzemeyi su 
püskürtücü le hafifçe ısla�nız ve 10-20 dakika boyunca malzemeyi 
yumuşak kıllı �rça veya yüzey temizleyici makineler ile yüzey içerisine
etkileyecek şekilde yenden işleyiniz. Yüzeyi durulayınız veya paspas
ile fazla malzemeyi uzaklaş�rınız.
Sertleşmiş beton: Yüksek hacimli, düşük basınçlı püskürtme üntesi
ile kesin�siz olarak uygulayınız. En yüksek penetrasyonu sağlamak
için malzemeyi jelleşmeye ve kayganlaşmaya başlayıncaya kadar
yüzey içerisine yumuşak kıllı �rça veya yüzey temzleyici makine ile
(en az 30 dakika) uygulayınız. Yüzey durulayıp fazla malzemeyi 
uzaklaş�rınız

Yüzey Hazırlığı
Taze Beton: Beton uygun astarlama yöntemiyle hazırlanmış olmalıdır. 
Sertleşmiş/ Eski Beton: Yüzey yüksek basınçlı su veya aşındırıcı 
mekanik ekipmanlarla uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Tüm toz, 
gevşek ve oynak parçacıklar uygulamadan önce tercihen �rça ve/veya
vakumla yüzeyden tamamen uzaklaş�rılmalıdır.

Temizlik: Bütün alet ve ekipmanları temizlemek için temiz su
kullanınız. Yeniden kullanılacak kalıplar iyice temizlenmelidir.

Tozuma Önleyici, Kaplama ve Kür Malzemesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

SINIRLAMALAR
· Sıcak havada (+25°C üstünde) kullanmadan önce serin yerde saklayın.

Düşük ısılarda (+10°C al�nda) ürün kalınlaşabilir ve püskürtme · 
zorlaşabilir. 

Püskürtme ekipmanının kullanım öncesinde iyice temizlendiğinden · 
ve önceki kür malzemesi kalın�larının uzaklaş�rıldığından emin olunuz. 

Uygulama yapılmamış aynı �pteki beton ile karşılaş�rıldığında aşınma· 
dayanımını ar�racak�r. 

Yüzeylerin aşınmasından kaçınmak için püskürtülmüş ürünü cam,· 
alüminyum veya çok cilalı yüzeylerden hemen su ile yıkayınız. 

Düşük ısılar, yüksek nem veya rüzgarsız koşullarda jelleşme süresi· 
uzayabilir. Sıcak hava koşullarında (+25°C üstünde), malzeme 
yeterince penetre olmadan jelleşme meydana gelebilir. Bu durumda, 
önerilen 30 dakika süse boyunca yüzeyin ıslak kalabilmesi için ilave 
malzeme uygulayınız. 

Yüzeylerin performans ar�şı yüzeyin yaşı, çimento içeriği, nem içeriği,· 
gözenekliliği ve ürünün penetrasyonuna bağlı olarak büyük ölçüde
değişiklik gösterecek�r. 

Hafif veya aşırı gözenekli veya yıpranmış yüzeyler için tasarlanmamış�r. · 
Ciddi lekeleri veya aşırı aşınmaları kapatmayacak�r.

Yüzey Ortam Sıcaklığı En az +10°C / En fazla +30°C 
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KALIP YAĞLARI

ÜRÜN TANIMI
Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek, 

kalıbın betondan daha kolay ayrılmasını ve düzgün yüzeyli beton elde

edilmesini sağlayan, kalıp ayırıcı yağ konsantresi.

 04.116/1Poz. No:

· Özellikle ahşap kalıplarda

· Çelik, plâs�k, ply-wood kalıplarda

· Kalıp verimliliğinin ar�rılması istenen uygulamalarda

· Kalıp işçiliğinin hızlandırılması istenen durumlarda

· Kalıbın, temiz ve kolayca ayrılmasını sağlar

· Kalıbın kullanım ömrünü uza�r

· Düzgün ve iyi görünümlü beton yüzeylerin elde edilmesini sağlar

· Beton yüzeylerdeki kirlenmeyi azal�r, görünümü bozmaz

· Kalıp maliye� ve işçiliğin de azalma sağlar

· Uygulaması basit ve kolaydır

· Kullanımından önce kalıplar kuru ve temiz olmalı, beton ve pas
kalın�larından arındırılmalıdır.

· Ürün ambalajında, az emici düzgün yüzeylere uygulamada 7 misli, 
emici yüzeylere uygulamada ise 12 misline kadar sulandırılabilir.

· Emici olmayan kalıp yüzeylerinde sulandırılmadan kullanılır. 

· Seyreltme suyunun kullanma suyu kalitesinde olmasına özen
gösteriniz. Uygulama, �rça, rulo veya püskürtme ile kalıp yüzeyine
tek ka�a homojen olarak yapılır. Üründen maksimum fayda
sağlanabilmesi, kalıcı, etkin ve verimli performans elde etmek için
ince uygulama yapılabilecek bir sprey tabancası ile uygulama
yapılmalıdır.

· Çok emici yüzeylerde ikinci kat uygulanabilir. 

· Kalıp ve hava şartlarına göre sulandırılmış kalıp yağı kalıplara beton
dökülmesinden en az 3 saat önce uygulanmış olmalıdır. Bu süre
emülsiyondaki suyun yüzey tara�ndan emilerek yüzey film teşkil
etmesi için gereklidir.

· Yeni uygulanmış kalıp yüzeyleri beton dökümünden önce
yağmurdan korunmalıdır.

· En iyi performansın elde edilebilmesi için ürünün ince bir film 
tabakası oluşturması sağlanmalıdır. 

· Aşırı yağ kullanımı betonda lekelenmelere yol açabileceğinden, 
yüzeyindeki aşırı yağ sünger, bez vb. ile alınmalıdır.

· Uygulama sırasında da ara ara ürünün karış�rılması tavsiye edilir.

· Yeni ahşap kalıplar ilk kullanımından önce ahşabın boşluklu olması
nedeni ile 2–3 kat yağlanmaya ih�yaç duyabilirler.

25 kg plas�k bidon
180 kg varil

Kalıbın durumu, yüzeyi ve cinsine bağlı olarak (tahta, plas�k vs.)
1 kg ile 45–80 m2 yüzey kaplanır.

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda muhafaza edilir.
Doğrudan güneş ışığından ve soğuktan koruyarak +5°C ile +35°C 
arasında doğru bir şekilde depolandığında, üre�m tarihinden i�baren
24 ay kullanıma uygundur.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Viskozite

Sarımsı Berrak

Mineral yağ

0,85±0,88 kg/l (20°C’de)

30-35 cp (20°C’de)

Donma Noktası < -10°C (su eklenmeden)

Su Bazlı Kalıp Ayırıcı

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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KALIP YAĞLARI

ÜRÜN TANIMI
Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek,

kalıbın betondan daha kolay ayrılmasını ve düzgün yüzeyli beton elde 

edilmesini sağlayan, mineral yağ esaslı, kalıp ayırıcı.

 04.116/2Poz. No:

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında doğrudan güneş
ışığından koruyarak, +5°C ile +35°C arasında saklandığı takdirde,
üre�m tarihinden i�baren 24 ay.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Viskozite

Sarı

Mineral esaslı

0,85±0,88 kg/l (20°C’de)

30-35 cp (20°C’de)

Donma Noktası < -10°C (su eklenmeden)

· Özellikle emiciliği az veya emici olmayan, pürüzsüz kalıplarda

· Çelik, plas�k, ply-wood kalıplarda

· Kalıp verimliliğinin ar�rılması istenen uygulamalar

· Kalıp işçiliğinin hızlandırılması istenen durumlar

· Kalıbın, temiz ve kolayca ayrılmasını sağlar

· Kalıbın kullanım ömrünü uza�r

· Daha düzgün ve iyi görünümlü beton yüzeylerin elde edilmesini 
sağlar

· Beton yüzeylerdeki kirlenmeyi azal�r, görünümü bozmaz

· Kalıp maliye� ve işçiliğinde azalma sağlar

· Kullanıma hazır olup seyrel�lmeden kullanılır

· Uygulaması basit ve kolaydır

· Kullanımından önce kalıplar kuru ve temiz olmalı, beton ve pas 
kalın�larından arındırılmalıdır.

· Kullanımına hazır olup, sürekli karış�rma işlemi gerek�rmemekle
birlikte kullanımdan önce bir miktar çalkalanması yeterlidir.

· Uygulama, �rça, rulo veya püskürtme ile kalıp yüzeyine tek ka�a
homojen olarak yapılır. Üründen maksimum fayda sağlanabilmesi, 
kalıcı, etkin ve verimli performans elde etmek için ince uygulama
yapılabilecek bir sprey tabancası ile uygulama yapılmalıdır.

· Çok emici yüzeylerde ikinci kat uygulanabilir.

· En iyi performansın elde edilebilmesi için ürünün ince bir film
tabakası oluşturması sağlanmalıdır. Aşırı yağ kullanımı betonda
lekelenmelere yol açabileceğinden, yüzeyindeki aşırı yağ, sünger, bez
vb. ile alınmalıdır.

Emici olan yüzeylerde 1 litre ürün ile yaklaşık 20 m2 Emici olmayan
yüzeylerde 1 litre ürün ile yaklaşık 40 m2 yüzey yağlanabilir.

30 kg plas�k bidon
210 kg varil

Mineral Yağ Esaslı Kalıp Ayırıcı

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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ÜRÜN TANIMI
Kullanıma hazır form(kalıp) ayırma maddesi.

Çelik ve ahşap kalıplar için kalıp ayırıcı. Kalıpların sökülmesini ve
temizlenmesini kolaylaş�rır.

· Kullanıma hazır

· Uygulaması kolay

· Kombine kimyasal ve fiziksel eylem

· Adil yüzlü beton kaplama sağlar

· Boyama yok

· Buharla kürleme işleminde kullanılan kalıplarda da kullanıma 
uygundur

· Kaplanacak tüm yüzeyler temiz, yağ ve eski betondan arındırılmış
olmalıdır.

 Kuru veya nemli kalıp üzerine �rça, rulo veya püskürtme ekipmanı·
ile tek �p, ince bir kat uygulayın.

 Op�mum sonuca ulaşmak için betonun uygulamasından en az 4·
saat sonra dökülmesi tavsiye edilir. Boşluklu olması nedeni ile 2–3
kat yağlanmaya ih�yaç duyulabilir.

30 kg plas�k bidon
200 kg varil
Dökme

Emici olan yüzeylerde (ahşap vs.) 1 litre ürün ile yaklaşık 20 m2

çe asEmici olmayan yüzeylerde ( lik, pl �k vs.) 1 litre ürün ile yaklaşık

40 m  yüzey yağlanabilir.2

En fazla +30 °C sıcaklıkta kuru koşullarda saklayın. Direkt güneş 
ışığından ve dondan koruyunuz. Orijinal, açılmamış, hasar görmemiş
ambalajında   uygun şekilde depolandığı takdirde üre�m tarihinden
i�baren 12 aydır.

SARFİYAT

AMBALAJ

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Kırmızımsı Sıvı

Mineral yağ

0,83 ± 0,02 kg/L (+20 °C'de)

Temizlik: Tüm alet ve ekipmanları solvent ile temizleyin.

Kimyasal Kalıp Ayırıcı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
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KALIP YAĞLARI

ÜRÜN TANIMI
Kullanıma hazır, solvent içermeyen rafine mineral yağ emülsiyonu

esaslı kalıp ayırıcı.

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında doğrudan güneş
ışığından koruyarak, +5°C ile +35°C arasında saklandığı takdirde,
üre�m tarihinden i�baren 6 aydır. Açılmış ambalajlar kapalı bir şekilde
stoklanmalıdır.

SARFİYAT

AMBALAJ
30 lt plas�k bidon

Şan�yelerde ve prefabrik tesislerde özellikle aşağıdaki uygulamalarda
kullanımı için geliş�rilmiş�r.

· Pürüzsüz ve emici olmayan kalıp yüzeylerinde

· Emici kalıplarda

· Isı�lmış kalıplarda (+70°C’ye kadar)

· Desenli kalıplarda

· Düşey kalıplarda mükemmel tutunma yeteneği

· Püskürtme uygulamasından sonra kendiliğinden yayılma özelliğine
sahip�r

· Yanıcı buhar içermez

· Reçine oluşturmaz

· Kalıp yüzeylerindeki toz kalın�larını azal�r

· Çalışanların kullanımı açısından güvenlidir

· Kalıbın sertleşmiş betondan kolayca ve düzgün bir şekilde
ayrılmasını sağlar

· Yüksek kalitede yüzey bi�şi

· Kalıpları erken yaşlanmaya ve korozyona karşı korur

· Her uygulamadan önce, karış�rılmalıdır.

· Ürün kullanıma hazırdır. Farklı bir malzeme ile seyrel�lmemeli ve 
karış�rılmamalıdır.

· Kalıplar kuru ve temiz olmalıdır.

· Pas ve beton kalın�larının tümü yüzeyden uzaklaş�rılmalıdır.

· İnce, yüzeyde düzgün beyaz damlacıklar görünümünde ve tüm 
yüzeyi kaplayacak üniform tabakalar halinde uygulanır. (Yüksek
oranda emici kalıpların kullanımı durumunda ilave uygulama gerekli
olabilir.)

· Düz sprey ucuna ve 3-6 bar arası uygulama basıncına sahip özel bir
püskürtme ekipmanının kullanılması tavsiye edilir.

· Yüzeylerde birikiminden kaçınılmalıdır. Yüzeyde kalmış aşırı ürün, 
bez veya sünger ile alınmalıdır.

· Uygulamadan sonra +20°C'de, 20 dakikalık buharlaşma periyodu
gözlemlenmelidir.

1 litre kalıp ayırıcı ajan ile uygulama şartlarına ve kullanılan kalıbın
durumuna ve �pine bağlı olarak emici olmayan kalıplarda 70 m2 ‘ye 
kadar kalıp yüzeyi yağlanabilir.

Renk

Kimyasal Yapı

Yoğunluk

Beyaz

Rafine mineral yağ

0.95 g/cm3 (+20°C’de)

Ekonomik Su Bazlı Kalıp Ayırıcı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
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