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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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ÜRÜN ADI TESLA SERAMİK 60  TESLA SERAMİK 201 FLEX  TESLA SERAMİK 205 ULTRA

TANIM

KULLANILDIĞI

ÖZELLİKLER

RENK

KARIŞIM ORANI 25 kg TESLA SERAMİK 60 için 6-6.5 lt su

SARFİYAT

AMBALAJ 25 kg Kra� Torba

UYGULAMA İstenilen kalınlığa göre taraklı mala kullanılır. 
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YERLER

YÖNTEMİ

Çimento esaslı seramik yapış�rma harcıdır.

İç mekanlarda yatay ve düşey uygulamalarda, 
dış mekanlarda yatay uygulamalarda
kullanılabilir. 

·Emici seramiklerin yapış�rılmasında 

·İç ve dış mekanlarda

·Duvar ve zemin uygulamalarında 

·Polistren, poliüretan köpük, cam yünü ve taş
yünü gibi ısı yalı�m 
panellerinin yapış�rılmasında kullanılır.

·Tek bileşenlidir, yalnızca su ile karış�rılarak
kullanılır.

·Farklı yüzey �pleri üzerinde çok iyi yapışma
(beton, çimentolu
harçlar, taş, briket) 

·Yüksek işlenebilirlik ve kayma yapmama
özelliği sayesinde rahat ve kolay kullanım

Gri/Beyaz 

Yüzey Durumuna Bağlı Değişkenlikler 
Göstersede ,

.6 mm. Mala kalınlığı için     ~ 2- 3 kg / m2 

.8 mm. Mala kalınlığı için.    ~ 3- 4 kg / m2 

.Büyük boyutlu kaplamalar, dış mekân zemin 
kaplamaları. Mala kalınlığı ~ 4- 7 kg / m2

Çimento esaslı, yüksek performanslı, elas�k 
yapış�rma harcıdır. Seramik kaplamaların, iç ve
 dış mekanlarda, yatay ve düşey olarak 
yapış�rılmasında kullanılabilir.

·Her �pte seramikler için; seramik porselen 
yapış�rılmasında 

·Suya hassas olmayan doğal taşların ve 
mermerlerin yapış�rılmasında 

·İç mekânda duvar ve zeminlerde, dış mekânda 
zeminlerde

·Su bazlı yerden ısıtma sistemlerine sahip 
zeminlerde 

·İç mekanlarda eski seramiklerin üzerine 
seramik yapış�rılmasında 

·Polistren, poliüretan köpük, cam yünü ve taş 
yünü gibi ısı yalı�m panellerinin 
yapış�rılmasında kullanılır.

·Kayma davranışı- Sınıf T (düşük kayma) 

·Birçok farklı yüzeye çok iyi yapışma (Beton, 
çimentolu harç, taş, tuğla, mevcut 
kaplamalar vb) 

·Alçı sıva/anhidrit zeminlerde astar ile 
uygulandığında çok iyi yapışır 

·Su ve hava koşullarına dayanım

Gri/Beyaz 

Yüzey Durumuna Bağlı Değişkenlikler 
Göstersede,

.6 mm. Mala kalınlığı için     ~ 2- 3 kg / m2 

.8 mm. Mala kalınlığı için.    ~ 3- 4 kg / m2 

.Büyük boyutlu kaplamalar, dış mekân zemin 
kaplamaları. Mala kalınlığı ~ 4- 7 kg / m2

25 kg Kra� Torba

İstenilen kalınlığa göre taraklı mala kullanılır. 

25 kg Kra� Torba

İstenilen kalınlığa göre taraklı mala kullanılır. 

25 kg TESLA SERAMİK 201 FLEX için 6-6.5 lt su

Çimento esaslı, yüksek performanslı, esnek
yapış�rma harcıdır.

·Her �pte seramikler için; büyük eba�aki 
seramik porselen yapış�rılmasında 

·Suya hassas olmayan doğal taşların ve 
mermerlerin yapış�rılmasında 

·İç mekânda duvar ve zeminlerde, dış 
mekânda zeminlerde

·Su bazlı yerden ısıtma sistemlerine sahip
zeminlerde 

·İç mekanlarda eski seramiklerin üzerine
seramik yapış�rılmasında 

·Yüksek performans gerek�ren; yüzme
havuzu, endüstriyel ve yüksek
trafik hacmi olan zeminlerde yapış�rıcı olarak 
kullanılır.

Gri/Beyaz 

25kg TESLA SERAMİK 205 ULTRA için 6-6.5lt su

Yüzey Durumuna Bağlı Değişkenlikler 
Göstersede ,

.6 mm. Mala kalınlığı için     ~ 2- 3 kg / m2 

.8 mm. Mala kalınlığı için.    ~ 3- 4 kg / m2 

.Büyük boyutlu kaplamalar, dış mekân zemin 
kaplamaları. Mala kalınlığı ~ 4- 7 kg / m2

03

·C2TES1 (TS EN 12004) sını�

·Uza�lmış açık bekletme süresi- Sınıf E 

·Birçok farklı yüzeye çok iyi yapışma 
(Beton, çimentolu harç, taş, tuğla, mevcut 
kaplamalar vb.) 

·Esnek-Sınıf S1
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ÜRÜN ADI TESLA FUGA 510 FLEX TESLA PRİMER 20

TANIM

KULLANILDIĞI

~ 7.0 l su (20 kg ambalaj için) 

AMBALAJ 20 kg Kra� Torba

UYGULAMA İstenilen kalınlığa göre taraklı mala kullanılır. 
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YERLER

YÖNTEMİ

Çimento esaslı seramik, fayans, mermer, granit vb. 
kaplamalarda kullanılan çimento esaslı derz dolgu 
malzemesidir.

·Islak hacimlerdeki kaplamalarda,

·Havuzlardaki kaplamalarda,

·Yoğun trafik olan kaplamalarda,

·İç ve dış mekanlarda,

·Düşey ve yatay uygulamalarda.

·Su emiciliği düşüktür, 

·Pürüzsüz ve düzgün bir yüzey elde edilir,

·Sırlı yüzeyleri çizmez,

·Hazırlanması ve uygulanması kolaydır

·6 mm'ye kadar olan derzlerde kullanılabilir.

Beyaz

Yüzey Durumuna Uygulanacak Derz Genişlik ve Derinliklerine 
Bağlı Değişkenlikler Gösterir. 

En az 1 mm, 
En fazla 6 mm
 
genişliğinde derzlerde kullanılması önerilir.

Pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyler için, akrilat bazlı astar. İç mekan 
kullanımı içindir.

·İç- dış, düşey- yatay uygulamalarda kullanılır. 

·Solvent içermez. 

·Dış cephede seramik ve taş yapış�rma uygulamalarından önce astar
olarak kullanılır. 

·Yataydaki şap uygulamalarında kullanılarak zemin aderansı sağlanır,
hava kabarcıkları azal�lır, tozuma engellenir.

·Seramik uygulamasından önce emici olmayan yüzeylere aderansı 
sağlamak amaçlı kullanılır.

·Brüt beton yüzey uygulamalarında, brüt beton tamir harcı 
uygulanmadan önce yüzey aderansı sağlamak amaçlı kullanılır.

·Tek bileşenlidir 

·Dikey ve yatayda uygulanabilir

·Op�mum yapışma sağlar 

·Al�an ısıtma sistemleri ile uyumludur 

·Düşük bekleme süresi 

·Düşük koku 

·Rulo ile kolay uygulamalı 

·Kullanıma hazır

Pembe

Yaklaşık olarak 100- 150 g/m²

3 kg, 10 kg ve 15 kg plas�k kovalarda

Fırça veya rulo ile uygulayınız.

Kullanıma hazırdır, karış�rıp uygulayınız.

ÖZELLİKLER

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT
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ÜRÜN ADI TESLA STRAFOR YAPIŞTIRICISI TESLA STRAFOR SIVASI

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ 25 kg Kra� Torba

UYGULAMA 

25 kg'lık bir torba malzeme için 5,00–5,50 litre su kullanılmalıdır. 
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YERLER

YÖNTEMİ

Binalara ısı yalı�m levhalarının yapış�rılması için geliş�rilmiş, 
polimer modifiyeli, çimento esaslı, tek bileşenli bir yapış�rıcıdır.

·TESLA STRAFOR YAPIŞTIRICI, bina yüzeyleri ile polis�ren 
(XPS veya EPS) ve taş yünü levhalar arasında kullanılan bir
 yapış�rıcıdır.

·Yüzey ile ısı yalı�m levhası arasında yeterli yapışma sağlar.

·Yapış�rılan plakaların kayma ve sarkmasını önler 

·Düşey ve baş üstü uygulamalar için uygundur

·Uygulama kolaylığı sağlar

·Şan�yede sadece su eklenerek kullanılması kolaylık ve kalite
avantajı sağlar

Gri

1 mm kalınlık için ~1,34 kg/m² toz malzeme gereklidir

Uygulama Kalınlığı:

En az 3 mm 
En fazla 6 mm

Binalara iç veya dıştan uygulanan ısı yalı�m levhalarının (XPS, EPS, taş
yünü) üzerine sıva yapılması için geliş�rilmiş polimer modifiyeli, elyaf
takviyeli, çimento esaslı, tek bileşenli bir sıva malzemesidir.

·TESLA STRAFOR SIVASI, ısı yalı�m levhaları (XPS, EPS: veya taş yünü)
üzerine sıva olarak kullanılır.

·Kolay hazırlanır, işlenebilme süresi uzundur 

·Yeterli yapışma ve esneklik sağlar 

·Uygulaması kolaydır ve este�k görünümlüdür 

·Boyanabilir

·İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur

Gri

Uygulanacak yüzey ve kalınlığa bağlı olarak, 

1 mm kalınlık için ~1,25 kg/m² toz malzeme gereklidir

Uygulama Kalınlığı: ~ 3 mm

25 kg Kra� Torba

25 kg'lık bir torba malzeme için 5,25–5,75 litre su kullanılmalıdır. 

Mala ile uygulayınız. Mala ile uygulayınız.

ÖZELLİKLER

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT
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ÜRÜN ADI TESLA EPODUR-42 TE TESLA GROUT 212

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ
15 kg set (A+B+C)
A Bil.: 2 kg teneke  B Bil.: 1 kg teneke C Bil.: 12 kg kra� torba 

UYGULAMA Büyük hacimler tabakalar halinde dökülmelidir.
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YERLER

YÖNTEMİ

3 bileşenli, karış�rıldığında akıcı, kendiliğinden yayılan epoksi 
döküm harcı (grout) elde edilen  özel gradasyonlu agregalar ve
yüksek dayanımlı epoksi reçinelerin bileşiminden oluşan 
döküm harcıdır. 

Yapısal yapış�rıcı olarak; 

·Dona� filizi (düşey açılmış deliklerde) ekiminde 

·Ankraj işlerinde 

·Destek ve bağlan� elemanlarında 
Döküm harcı olarak; 

·Yol kenarlarındaki bariyerlerin tespi�nde 

·Mesnet plakalarında 

·Makine temellerinde 

·Köprülerin mekanik derzlerinde 

·Köprü mesnetlerinde 
Ray montajı amacıyla; 

·Vinç raylarında 

·Tünellerde 

·Köprülerde

·Solvent içermez 

·İnce kat kalınlıklarında bile akıcılık özelliği iyidir

·Büzülme yapmaz Hafif rutubetli ama ıslak olmayan yüzeylere 
uygulanabilir 

·Hızlı sertleşir 

·Yüksek mekanik özelliklere sahip�r

·Karışıma hazır bileşenler ambalajında oranlanmış�r

Çimento esaslı, akıcı, büzülme yapmayan çimento
esaslı grout harcıdır.

·Çelik kolon plakaların al�nda 

·Boşlukların doldurulmasında 

·Beton tamirinde 

·Makine temellerinin doldurulmasında 

·Mükemmel akışkanlık özelliği 

·Sadece su ile karış�rılarak kullanılır. Tesla serisi korozyon önleyici 
beton katkıları ile uyumludur. 

·Yüksek basınç dayanımı 

·Hazırlanması ve uygulaması kolaydır. 

·Klorürlü katkı içermez Tesla düzeltme, tesfiye harçları ve kaplamaları
ile kaplanabilir. 

·Eş basınç dayanımına sahip beton sını�ndan genel olarak daha dayanıklıdır.

·Ayrışma ve su kusma yapmaz. 

·Yangın sını� ve koruma özellikleri beton ile benzerdir. 

·Pompalanabilir veya dökülebilir. 

·Mekanik özellikleri iyidir. 

·Uygulama kalınlığı 10-75mm'dir.

25 kg Kra� Torba

Büyük hacimler tabakalar halinde dökülmelidir.

ÖZELLİKLER

A Bileşeni: 1,12 kg/l (+20°C) / B Bileşeni: 1,01 kg/l (+20°C) 
C Bileşeni: 1,60 kg/l (Gevşek Brim Ağırlık) (+20°C)

Kahverengi/Gri

1 mm kalınlık için yaklaşık 2 kg/m²
Ağırlıkça: A: B:C= 2: 1: 12 
Hava sıcaklığına ve istenilen akıcılığa göre C bileşenin kullanım 
oranı ayarlanabilir. 
Karışım oranları değiş�ği takdirde ürünün dayanım ve yapışma 
değerlerinin de değişeceği unutulmamalıdır.

Gri

1 litre harç için yaklaşık 2,0 kg toz

25 kg toz malzeme içine toplam 2,75 veya 3,25 lt su kullanılır. 

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT
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ÜRÜN ADI TESLA MORTEL 612 REPAIR TESLA MORTEL 620 FINISH

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ

UYGULAMA Büyük hacimler tabakalar halinde dökülmelidir.
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YERLER

YÖNTEMİ

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, klor geçirgenliği düşük, tek 
bileşenli, R4 sını� tamir harcıdır.

·Her türlü betonarme yapının onarımında 

·Yatay, düşey ve tamirlerde 

·Kolon, kiriş ve döşemelerde 

·Tij deliklerinde

·Tek bileşenlidir, yalnızca su ile karış�rılarak kullanılır.

·Kıvamı ayarlanabilir 

·Tiksotropik özelliği ile özellikle düşey ve baş üstü 
uygulamaları için idealdir.

·Mekanik dayanımı yüksek�r.

·Dona ve aşındırıcı tuzlara karşı dayanımı yüksek�r.

·Uygulama kalınlığı tek ka�a 30 mm'ye kadar çıkabilir. 

·Korozif ve zehirli değildir.

·Püskürtme metodu veya mala ile uygulanabilir.

·Düşük geçirimlilik 

Çimento esaslı, özel polimer katkılı, tek bileşenli, R3 sını�, düzeltme ve 
bi�rme harcıdır.

·Binalar, iç mekanlar vb.

·Yatay ve düşey uygulamalarda ince tamir sıvası olarak 

·Brüt beton, düzgün olmayan veya tamir görmüş yüzeylerde 

·Hava kabarcıklarının ve boşlukların doldurulmasında 

·Köşelerde ve derz kenarlarında oluşan küçük kırılma ve 
dökülmelerin tamirinde

·Tek bileşenlidir ve yalnızca su ile karış�rılarak kullanılır.

·Kolayca uygulanabilir.

·Uygun kıvama ayarlanabilir.

·Mekanik dayanımı yüksek�r.

·Dona dayanıklıdır. 

·Islak püskürtme metodu ile püskürtülebilir. 

·Korozif ve zehirli değildir.

25 kg Kra� Torba

TESLA MORTEL 620-FINISH, uygulama şekline bağlı olarak spatula veya
mala ile önceden ısla�larak doyurulmuş yüzeye uygulanır.

ÖZELLİKLER

25 kg'lık bir torba malzeme için ortam şartlarına ve amaca göre 
2,75lt3,25lt su kullanılmalıdır. Su/Toz oranı ağılıkça 0,11-0,13.

Gri

1 cm kalınlığındaki tabaka için 
17-20 kg/m² toz malzeme gereklidir.

Gri

Yüzeyin durumuna göre, 
1 mm kat kalınlığı için 1,5 - 2,0 kg/m² toz malzeme gerekir. 

Kullanılacak miktar beton yüzeyine ve uygulama metoduna bağlıdır

25 kg'lık bir torba malzeme için ortam şartlarına ve amaca göre 
4,75 lt-5,00 lt su kullanılır. Su/Toz oranı 0,19-0,20 arasında olmalıdır. 

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT

25 kg Kra� Torba
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ÜRÜN ADI P3000 TM MEMBRAN P4000 TM MEMBRAN Pk4000 TM MEMBRAN (ARDUAZLI)

TANIM

KULLANILDIĞI

ÖZELLİKLER

RENK

KALINLIK 3.0 mm

DEPOLAMA

BOYUT

UYGULAMA 
Şalümo alevi ile ek yerlerinde 10 cm, rulo bi�ş
yerlerinde 15 cm biniş payı olacak şekilde tam,
noktalı veya serbest uygulanır.
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YERLER

YÖNTEMİ

APP (Atac�c Polypropilen) katkılı plastorrerik
su yalı�m örtüsü. Her iki yüzü polie�len
kaplıdır. Polyester keçe taşıyıcılı membrandır.

·Islak mekanların su ve buhar yalı�mlarında
tek veya çi� kat

·Basınçlı yeral� su problemlerinde tek veya 
çi� kat

·Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton
kanalet içleri ve bahçe teras, su depoları, gölet,
pis su arıtma tesisleri, otopark gizli dere 
yalı�mlarında tek veya çi� kat

·İs�nat ve bodrum duvarları yalı�mında tek
veya çi� kat

·Teras ve eğimli ça�larda

·160gr/m2 Alman Çi� Örgü Polyester Keçe

·3mm Net Kalınlık

·Ağırlık : 36kg

·Çekme Mukav.(En/Boy): 400-600 N/5cm

·Kopma Uzaması(En/Boy)): %30/30

·Yır�lma Mukaveme�: 100 N/5 cm

·Akma Direnci: 110 C

·Su Geçirmezlik: Su Geçirmez

Siyah

·Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır.

·Ultraviyole ışınlara ve ani ısı değişikliklerine 
maruz bırakılmamalıdır.

·Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem
yapılmamalıdır.

·Gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile 
korunmalıdır.

APP (Atac�c Polypropilen) katkılı plastorrerik
su yalı�m örtüsü. Her iki yüzü polie�len
kaplıdır. Polyester keçe taşıyıcılı membrandır.

·Islak mekanların su ve buhar yalı�mlarında
tek veya çi� kat

·Basınçlı yeral� su problemlerinde tek veya 
çi� kat

·Yağmur dereleri, balkonlar, çiçeklikler, beton
kanalet içleri ve bahçe teras, su depoları, gölet,
pis su arıtma tesisleri, otopark gizli dere 
yalı�mlarında tek veya çi� kat

·İs�nat ve bodrum duvarları yalı�mında tek
veya çi� kat

·Teras ve eğimli ça�larda

·160gr/m2 Alman Çi� Örgü Polyester Keçe

·4.1mm Net Kalınlık

·Ağırlık : 43 kg

·Çekme Mukav.(En/Boy): 600-800 N/5cm

·Kopma Uzaması(En/Boy)): %35/35

·Yır�lma Mukaveme�: 200 N/5 cm

·Akma Direnci: 120 C

·Su Geçirmezlik: Su Geçirmez

Siyah

·Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır.

·Ultraviyole ışınlara ve ani ısı değişikliklerine 
maruz bırakılmamalıdır.

·Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem
yapılmamalıdır.

·Gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile 
korunmalıdır.

Rulo Boyu: 10 m
Rulo Eni: 1 m

Şalümo alevi ile ek yerlerinde 10 cm, rulo bi�ş
yerlerinde 15 cm biniş payı olacak şekilde tam,
noktalı veya serbest uygulanır.

Rulo Boyu: 10 m
Rulo Eni: 1 m

4.1 mm

SBS (Styrene-Buladine-Styrene) katkılı 
elastomerik su yalı�m örtüsüdür. Membranın
bir yüzü polie�len filmle, diğer yüzü renkli
arduvaz taşı ile lamine edilmiş�r.

·Dilatasyonlu prefabrik binalarda ikinci kat
olarak

·Gezilmeyen teras ça�larda, ikinci kat olarak

·Kubbe ve tonozlu ça�larda, ikinci kat olarak

·Eğimli ça�larda, ikinci kat olarak

·Soğuk iklim koşullarında

·180gr/m2 Alman Çi� Örgü Polyester Keçe

·3.5mm Net Kalınlık

·Fransız Yassı Dökülmeyen Arduaz

·Ağırlık : 45 kg

·Çekme Mukav.(En/Boy): 600-800 N/5cm

·Kopma Uzaması(En/Boy)): %35/35

·Yır�lma Mukaveme�: 250 N/5 cm

·Akma Direnci: 100 C

·Su Geçirmezlik: Su Geçirmez

Kırmızı/Yeşil

3.5 mm

·Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır.

·Ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır.

·Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem
yapılmamalıdır.
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Şalümo alevi ile ek yerlerinde 10 cm, rulo bi�ş
yerlerinde 15 cm biniş payı olacak şekilde tam,
noktalı veya serbest uygulanır.

Rulo Boyu: 10 m
Rulo Eni: 1 m



.

ÜRÜN ADI TESLA LİKİT PLAST TESLA TEPLAST LİKİT TESLA TEGARD 570 ELASTİK

TANIM

KULLANILDIĞI

ÖZELLİKLER

RENK

KARIŞIM ORANI Kullanıma hazırdır.

SARFİYAT

AMBALAJ 1, 5 ve 20 kg plas�k kovalarda

UYGULAMA Fırça veya rulo ile uygulayınız.

YERLER

YÖNTEMİ

Sürülerek uygulanan, akrilik kopolimer, 
elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli esnek
su yalı�m malzemesidir. 

·Geniş yüzeyli, çok detaylı, düz ve eğimli 
ça�larda, 

·Teras ve balkonlarda damlalıklar, 

·Kanal ve kanaletlerde, 

·Baca kenarları, saçak, oluk ve süzgeçlerin 
su izolasyonunda yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

·Kullanıma hazırdır 

·Düşük sıcaklıklarda bile elas�kiye�ni korur 

·Yüzeylere teneffüs imkanı sağlar 

·Su ile incel�lebilir, yanıcı-parlayıcı solvent 
içermez 

·Akrilik esaslı boyalar ve pasta pigmentler 
ile renklendirilebilir 

·Güneş ışınlarına dayanıklıdır. 
(min. 1 mm kalınlık) 

·Ek yeri oluşturmaz, her türlü yüzeye 
uyum sağlar.

Beyaz 

En az iki kat uygulanmalıdır. 

Her kat için; Düşeyde 0,750 kg/m²,
Yatayda 1,0-1,5 kg/m²

Akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, sıvı
plas�k kaplama ve esnek su yalı�m 
malzemesidir.

·Geniş yüzeyli, çok detaylı, düz ve 
eğimli ça�larda,

·Teras ve balkonlarda damlalıklar, kanal ve 
kanaletlerde, 

·Baca kenarları, saçak, oluk ve süzgeçlerin su 
izolasyonunda

·Ek yeri oluşturmaz, her türlü yüzeye uyum 
sağlar.

·Kullanıma hazırdır 

·İşçilik maliye� düşüktür 

·Düşük sıcaklıklarda bile elas�kliğini korur 

·Yüzeylere teneffüs imkanı sağlar 

·Su ile incel�lebilir, solvent içermez 

·Akrilik esaslı boyalar ile boyanabilir 

·Su esaslı pasta pigmentler ile renklendirilebilir 

·Güneş ışınlarına dayanıklıdır. (En az. 1 mm) 

Beyaz 

En az iki kat uygulanmalıdır. 

Her kat için; Düşeyde 0,750 kg/m²,
Yatayda 1,0-1,5 kg/m²

20 kg Plas�k Kova 

Fırça veya rulo ile uygulayınız.

20 kg Plas�k Kova 

Fırça veya rulo ile uygulayınız.

Kullanıma hazırdır.

Elyaf takviyeli s�renakrilik dispersiyon su bazlı
bir kaplamadır. Kuruduktan sonra, düşük 
sıcaklıklarda bile çatlak köprüleme özellikliği 
olan, UV dayanımlı elastoplas�k bir tabaka
haline gelir.

·Belli koşullarda yaya trafiğine ve dikey 
yüzeylere maruz kalan ça�lar için su yalı�m 
membranı, 

·Özellikle asbest, bitümlü membranlar, beton, 
çinko ve çelik ça�lar için sürekli kaplama.

·PVC veya polyester ve boyalarla ilgili 
uygulamalarda, uyumluluklarını
belirlemek için gerekirse daha önce zımpara
yapmak gerekebilir. 

·Uygulama öncesi saha testleri yapılması
önerilir.

·Hafif yaya trafiği. Yüksek elas�kiye� sayesinde
çatlak köprüleme gibi çalışır.

·Su buharının iyi difüzyonunu sağlar.

·Karbondioksit difüzyonuna karşı iyi direnç
(karbonasyonları önler) gösterir.

·Farklı yüzeylere iyi yapışma.

·Kalın uygulama yapılmasına olanak verir. 

·Çevresel etkilere karşı yüksek dayanım ve
dayanıklılık.

·Su bazlı (solvent içermez)

Beyaz 

Kullanıma hazırdır.

Yatay yüzeyler*: Yaklaşık 1,0 kg/m²/kat 
Düşey yüzeyler**: Yaklaşık 0,5 kg/m²/kat 

*2 veya 3 kat TEGARD 570 ELASTİK
** 2 kat TEGARD 570 ELASTİK
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ÜRÜN ADI TESLA THIXOLASTIK 560 TESLA TAM ESNEK 2K

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ

UYGULAMA Fırça veya rulo ile uygulayınız.

YERLER

YÖNTEMİ

Solvent içermeyen, tek bileşenli, yüksek oranda elas�k ve UV 
dayanımlı poliüretan dispersiyonu likit su yalı�m membranıdır.

·Yeni ve yenilenen yapıların ça�larında su yalı�mı 
çözümleri için 

·Çok detaylı ve erişimi kısıtlı ça�lar için 

·Sorunlu ça�ların kullanım ömürlerinin uza�lması için 

·Yansı�cı kaplama özelliği ile enerji verimliliği uygulamaları için

·UV dayanımlı, sararmaya ve hava koşullarına dayanımlıdır.

·Çok elas�k�r ve çatlak köprüsü kurabilir.

·Zehirli değildir.

·Tek bileşenli ve kullanıma hazırdır.

·Eksiz yalı�m sağlar.

·Su buharı geçirimlidir.

Polimer ve özel performans katkıları içeren çimento ve akrilik esaslı iki
bileşenli, esnek su yalı�m malzemesidir. 

·İç ve dış mekanlarda beton, çimento harçları ile sıvalı yüzey, tuğla 
ve briket yüzeyler üzerinde su ve nem yalı�mı olarak 

·Beton yapıların donma-çözülme etkisine karşı koruyucu olarak 

·Duvarda rijit su yalı�mı olarak 

·Dolgu malzemesi olarak 

·Temel ve bodrum katların su yalı�mı

·Beton yapılarda hareketli olmayan ince çatlakların su 
geçirimsizliği için 

·Banyo, teras, balkon, yüzme havuzu alanlarında seramik kaplama 
öncesi su yalı�mı amaçlı olarak kullanılır.

·İki bileşenlidir, su gerek�rmez.

Bileşenlerin oranları aşağıda belir�lmiş�r.·

Yapıların su ile temas eden yüzeyine uygulanır (Pozi�f Nega�f).·

Fırça ile uygulanabilir.·

Çelik veya dona� için korozif değildir. Beton içerisinde oluşabilecek ·

karbonatlaşmayı minimize eder.·

Su geçirimsiz tabaka oluşturur. Su buharı geçirerek yüzeyin nefes almasına ·
sağlar.

Tam elas�k�r. Çatlak köprüleme üstünlüğü vardır.·

30 kg Set (A+B) 
A bileşeni: 10 kg Çanta bidon / B bileşeni: 20 kg Kra� torba

Fırça veya rulo ile uygulayınız.

ÖZELLİKLER

Kullanıma hazırdır.

Beyaz

Ça� Kaplaması
Kalınlık: 0.5 mm sarfiyat: ~ 1.3 kg/m²
Ça� Su Yalı�mı
Kalınlık: ~ 1.0-1.3 mm Toplam sarfiyat: 2.3 – 3.2 kg/m²

Gri

Yüzey pürüzlülüğü ve uygulama kalınlığına bağlı olarak değişir.
 
Genel bilgi olarak yaklaşık 1.7 kg/m²/mm'dir. 

Akıcı kıvamdaki harç için : Ağırlıkça 1(A):2(B) 
Plas�k kıvamdaki harç için : Ağırlıkça 1(A):2,5(B) 

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT

20 kg Plas�k Kova
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ÜRÜN ADI TESLA BİTÜM 1K TESLA BİTÜM 2K

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ

UYGULAMA Fırça veya rulo ile uygulayınız.

YERLER

YÖNTEMİ

Tek bileşenli, sadece pozi�f tara�an kullanıma uygun, polimer
modifiyeli bitüm kauçuk esaslı, solvent içermeyen, kullanıma 
hazır su yalı�m malzemesidir.

·Toprak al�nda kalan ve sürekli su ile temas eden yatay ve
düşey yüzeylerde, rutubet, sızın� suyu ve sürekli basınçlı suya 
karşı,

·Temeller, is�nat ve perde duvarları, çökertme tankları, yeral� 
otoparkları ve bodrumlar vb,

·Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap vb. mineral yüzeylerin 
su yalı�mında,

·Polistren ısı yalı�m plakalarının yapış�rılmasında kullanılır.

·Kuruduktan sonra esnek�r.

·Yüksek elas�kiyet ve çatlak köprüleme özelliği vardır. Rötre 
çatlaklarını köprüler.

·Derzsiz, eksiz ve her türlü su ve nem etkisine karşı su yalı�mı sağlar.

·Fırça, mala veya havasız püskürtme ile kolay uygulanır. 
Uygulamada düşey yüzeylerde sarkma ve akma yapmaz.

·Beton, taş, tuğla, briket gibi tüm mineral yüzeylerde uygulama yapılabilir ve 
mükemmel yapışır.

·Maruz kalacağı koşullar al�nda yaşlanma direnci yüksek�r, suya, çeşitli tuz 
çözel�lerine, normal toprakta bulunan 
kimyasallara ve zayıf asitlere dayanıklıdır, uzun yıllar sonra bile 
özelliklerini korur. 

·Donma-çözülme döngülerine dayanıklıdır.

·Hareket ve �treşim olan alanlarda ve yüzeylerde kullanılabilir.

·Sıva yapılmadan örme duvarlarda kullanılabilir.

·Solvent içermez.

Yüksek elas�kiyete sahip, iki bileşenli, polimer modifiyeli bitüm kauçuk 
esaslı, solvent içermeyen su yalı�m malzemesidir.

·Sürekli toprak al�nda kalan ve sürekli su ile temas eden yatay ve
düşey yüzeylerde, rutubet, sızın� suyu ve sürekli basınçlı suya karşı,

·Temeller, is�nat ve perde duvarları, çökertme tankları, bahçe teraslar,
yeral� otoparkları ve bodrumlar vb.

·Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap vb. mineral yüzeylerin su 
yalı�mında kullanılır

·Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz 

·Kullanımı kolaydır 

·Kuru ve hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir

·Solvent içermez.

32 kg set 
Sıvı bileşen 24 kg  / Toz bileşen 8 kg

Fırça veya mala ile uygulayınız.

ÖZELLİKLER

Kullanıma hazırdır.

Kahverengi/Siyah

Uygulama kalınlığı
Neme Karşı Yalı�m                                           min. 3 mm kalınlık
Geçici Süre Basınçlı Suya Karşı Yalı�m          min. 3 mm kalınlık 
Basınçlı Suya Karşı Yalı�m                               min. 4 mm kalınlık

(1.5-2) kg/m² - İki kat uygulama için

Sıvı Bileşen: Kahverengi/Siyah - Toz Bileşen: Gri

Kullanım amacına bağlı olarak kat başına ortalama
(1.0–2.0) kg/m²

Bitüm kauçuk (1.Bileşen): 1.00 ±0.01 gr/cm³ 
Karışım sonrası: 1.05 ±0.01 kg/l

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT

17 kg Plas�k Kova
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ÜRÜN ADI TESLA MASTİK CSP 1000 TESLA MASTİK PLUS 1000 TESLA MASTİK C 1000

TANIM

KULLANILDIĞI

ÖZELLİKLER

RENK

KARIŞIM ORANI Kullanıma hazırdır.

SARFİYAT

AMBALAJ 17 kg Metal Kutu

UYGULAMA Fırça, Rulo, Püskürtme Veya Daldırma Yolu ile

YERLER

YÖNTEMİ

Suya ve rutubete karşı kullanılan, Kauçuk katkılı 
ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen kullanıma 
hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki 
solven�n buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye 
kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı 

dayanıklı bir film tabakası oluşturur.

·Toprak al�nda kalan ve sürekli su ile temas 
eden yatay ve düşey yüzeylerde, rutubet, 
sızın� suyu ve sürekli basınçlı suya karşı,

·Temeller, is�nat ve perde duvarları, 
çökertme tankları, yeral� otoparkları ve 
bodrumlar vb,

·Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap vb. 
mineral yüzeylerin su yalı�mında,

·Polistren ısı yalı�m plakalarının 
yapış�rılmasında kullanılır.

·Kuruduktan sonra esnek�r.

·Yüksek elas�kiyet ve çatlak köprüleme 
özelliği vardır. Rötre çatlaklarını köprüler.

·Derzsiz, eksiz ve her türlü su ve nem 
etkisine karşı su yalı�mı sağlar.

·Hareket ve �treşim olan alanlarda ve 
yüzeylerde kullanılabilir.

·Kullanıma hazırdır Soğuk uygulamalıdır

·Isıtma ve inceltme gerek�rmez. 

·Çok çabuk kurur. 

·Bütün bitümlü ürünler gibi, tuzlu sulara ve 
sülfatlara dayanıklıdır. 

·Eksiz ve kesin�siz bir izolasyon tabakası oluşturur.

Siyah

Her sürüşte 500 g/m².

Suya ve rutubete karşı kullanılan, Kauçuk katkılı 
ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen kullanıma 
hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki 
solven�n buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye
kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı 

dayanıklı süper elas�k bir tabaka oluşturur.

·Zemin nemi ve sızın�lara karşı temellerde, 

·İs�nat ve perde duvarlarında, 

·Galeri, Drenaj ve temel kazıklarında, 

·Betonarme teras ça�larda, 

·Balkonlarda, 

·Su kanalları ve gizli derelerde, 

·Havuzların suya ve rutubete karşı 
izolasyonunda kaplama al�nda kullanılır.

·Herkes tara�ndan kolaylıkla kullanılabilir.

·Eksiz ve kesin�siz bir izolasyon tabakası 
oluşturur.

·Çok elas�k�r. (%1000)

·Kullanıma hazırdır.

·Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme 
gerek�rmez.

·Çok çabuk kurur.

·Basınçlı suya dayanması isteniyorsa, 
geoteks�l keçe, file, vs. taşıyıcı ile kullanılabilir.

Siyah

Her sürüşte 600 g/m². 

En az 2 kat uygulanmalı (1.200 gr/m²)

16 kg Metal Kutu

Fırça, Rulo, Püskürtme Veya Daldırma Yolu ile

17 kg Metal Kutu

Fırça, Rulo, Püskürtme Veya Daldırma Yolu ile

Kullanıma hazırdır.

Suya ve rutubete karşı kullanılan, Kauçuk katkılı
ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen kullanıma 
hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki 
solven�n buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye 
kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı 

dayanıklı bir film tabakası oluşturur.

·Zemin nemi ve sızın�lara karşı temellerde, 
betonarme teras 
ça�larda, balkonlarda, su kanalları ve gizli 
derelerde, is�nat ve perde
duvarlarında, havuzların suya ve rutubete karşı 
dıştan izolasyonunda kullanılır.

·Metal yüzeylerin (döküm, sac, vs.) korozyona 
karşı korunmasında
daldırma, sürme veya püskürtme yolu ile 
uygulanabilir. 

·Metal yüzeylerde bitümlü membran 
uygulamalarında astar olarak kullanılır.

·Hareket ve �treşim olan alanlarda ve 
yüzeylerde kullanılabilir.

·Kullanıma hazırdır Soğuk uygulamalıdır

·Isıtma ve inceltme gerek�rmez. 

·Çok çabuk kurur. 

·Yüksek sülfat dayanımlıdır. 

·Eksiz ve kesin�siz bir izolasyon tabakası 
oluşturur.

Siyah

Kullanıma hazırdır.

Her sürüşte 500 g/m².
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ÜRÜN ADI TESLA SPEED PLUG TESLA CRYSTALLINE

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ

UYGULAMA El veya mala ile uygulayınız.

YERLER

YÖNTEMİ

Özel katkılar içeren çimento esaslı su sızın�larının 
durdurulmasında kullanılan hızlı priz alan �kaç harcıdır.

Şiddetli su sızın�sı olan aşağıdaki yerlerde yalı�m amacı ile 
kullanılır;

·Rezervuarlar, drenaj sistemleri, tüneller, 

·Bodrumlarda, 

·Asansör kuyularında, 

·Yer al� garaj ve depolarında kullanılır,

·Su depoları ve tankların iç ve dış betonarme duvarları,

·Temeller.

·Kuru olarak veya yeterli miktarda su ile karış�rılıp harç olmak 
üzere her iki şekilde de uygulanabilir,

·Su sızın�larını çok hızlı durdurur,

·Kullanıma hazırdır,

·Klorür içermez, dona�ya zarar vermez.

Özel katkılar içeren çimento esaslı harç�r. Betona nüfuz ederek 
su geçirimsizlik sağlayan kapiler etkili su yalı�m malzemesidir.

·Su depolarının dıştan yalı�mında, 

·Tünel ve galerilerde, 

·Su seviyesinin al�nda kalan ve su girişinden etkilenen yapılarda, 

·Bodrumlarda, 

·Asansör kuyularında, 

·Yer al� garaj ve depolarında kullanılır.

·Beton eleman içerisine nüfuz ederek kapiler boşlukları doldurur,

·Hem nega�f hem de pozi�f tara�an uygulanabilir,

·Eski, yeni, brüt beton yüzeylere uygulanabilir.

25 kg Kra� Torba

Fırça ile uygulayınız.

ÖZELLİKLER

Gri

Su kaçağının olduğu yere göre sarfiya� değişkenlik gösterir.

Gri

Yüzey pürüzlülüğü ve uygulama kalınlığına bağlı olarak değişir. 

Genel olarak yaklaşık her ka�a �rça ile uygulamada 
1.0 – 1.2 kg/m²'dir. 

(Dökülme vb kayıplar hariç) 1,2 kg/m²/mm

25 kg TESLA CRYSTALLINE için 5.75-6.25 lt su ilave ediniz.

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT

5 kg Plas�k Kova
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Kuru toz olarak veya göz kararı su ile macun kıvamına ge�rilerek 
kullanılabilir. 





.

ÜRÜN ADI TESLA LEVEL 100 T TESLA FLOOR 100 KUVARTZ

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ

UYGULAMA Yüzeye döküldükten sonra pompa veya mala ile uygulanmalıdır.

YERLER

YÖNTEMİ

Son kat zemin kaplama yapılması öncesinde tesviye ve 
düzeltme amaçlı olarak kullanılan tek bileşenli, pompalanabilen, 
kendiliğinden yayılan, hızlı kür alan çimento esaslı tesviye
harcıdır

Seramik veya taş karo, linolyum, PVC, ahşap vb. kaplama 
uygulamaları öncesinde zeminlerin tesviyesi amacı ile 2-10
mm kalınlık arasında el veya pompa ile uygulanabilir. 

·Geniş ve küçük yüzeylerin tesviyesi 

·Genel kullanım alanları �cari, yerleşim ve evsel vb. özellikteki
yerlerdir. 

·30 mm' e kadar olan düzensizliklerin tesviyesi 0-4 mm 
boyutundaki ağırlıkça %30 kuru agrega ilavesi ile yapılabilir 
Seramik, taş veya vitrifiye kil kaplamalar, halılar ve ahşap zemin 
kaplamalar için uygun bir yüzey sağlar. Bu türdeki son kat 
zemin kaplamalarının yapış�rılmasında kullanılan TESLA 
yapış�rıcıları ile uyumludur.

·Taze haldeki ürünün iyi akışkanlık ve kohezyonu dolayısı ile
 hızlı uygulama 

·Pompa veya elle uygulaması kolaydır 

·2-10 mm arasındaki zeminlerin tesviyesi mümkündür 
(10 - 30 mm arası kuru agrega ilavesi ile) 

·Düşük büzülme. 

·İyi yapışma ve sıkışma 

·Hızlı sertleşme ve iyi kuruma 

·İyi yüzey sertliği

Çimento, kuvars agrega, katkılar ve pigmentlerden oluşan, tek bileşenli, 
kullanıma hazır, renkli, mineral, beton yüzey sertleş�ricisidir.

·Aşınmaya dayanıklı, mineral yüzey sertleş�ricili üst tabaka elde
edilmesini sağlar. 

·Taze beton zemine serpildiğinde ve mala ile düzel�ldiğinde, renkli,
aşınma dayanımlı düzgün bir yüzey oluşturur.

·Tipik kullanım yerleri depolar, fabrikalar, alışveriş merkezleri, halka
açık alanlar, restoranlar ve müzelerdir.

·Yüksek aşınma dayanımı 

·Darbe dayanımı 

·Ekonomik

·Yüzey tozumasının engellenmesi 

·Temizleme kolaylığı 

·Gres ve yağlara dayanımın ar�rılması 

·Geniş renk yelpazesi 

·Betonda yüzeye yakın lifleri örter 

25 kg Kra� Torba

Dökülen betonu �treşimli mastar ile mastarlayınız.
Ardından helikopter ile üzerinden geçiniz.

ÖZELLİKLER

25 kg'lık bir torba malzeme için 5,25–5,75 litre su kullanılmalıdır. 

Gri

1 mm kalınlığındaki bir kat kaplama için 1,6 kg/m² toz 
malzeme gereklidir. 

Su/Toz oranı ağırlıkça 0,21–0,23 arasında olmalıdır. 
Su/Toz = 1:4,4–4,8 (ağırlıkça)

Açık Gri/Kırmızı/Yeşil

5 kg/m². (Yüzey profili ve zayiat hariç)

Kullanıma hazırdır.

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT

25 kg kra� torba
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ÜRÜN ADI TESLA EPOFLOOR-264 THIX TESLA EPOPRIME 20

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ

UYGULAMA Mercan rulo ve/veya kısa tüylü rulo kullanılarak her iki yönde 
tarama yapılır ve bi�ş dokusu verilir.

YERLER

YÖNTEMİ

İki bileşenli, renkli epoksi reçinedir.

·Depolama ve montaj alanları, bakım atölyeleri, garajlar ve 
yükleme rampaları v.s. gibi normal-orta ağır yüke maruz beton 
ve çimento harçlı yüzeyler için renkli, tekstürlü rulo kaplama 
olarak kullanılır

·Çok katlı ve yeral� otoparkları, bakım hangarları, içecek ve gıda 
endüstrisindeki ıslak işlem alanları için son kat kaplama olarak 
kullanılır.

·Kaydırmazlık ve kolay temizlenebilirlik gereken alanlar için 
tekstürlü rulo kaplamadır

·İyi kimyasal ve mekanik dayanımlıdır 

·Kolay uygulanır 

·Sıvı geçirimsizdir 

·Toplam ka� epoksidir 

·Parlak yüzey bi�şlidir 

·Kolaylıkla temizlenebilir 

·Kaydırmaz yüzey elde edilebilir

 İki bileşenli, düşük viskoziteli epoksi reçinedir.

·Beton alt yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi harçların
astarlanmasında

·Normal ve çok emici alt yüzeylerde 2 bileşenli püskürtme poliüretan
Poliürea uygulamalarında astar olarak 

·Poliüretan/ poliürea uygulaması üzerine seramik yapış�rıcı
uygulamadan önce astar olarak

·Düşük viskozitelidir 

·İyi penetrasyon özelliğine sahip�r 

·Mükemmel yapışma dayanımlıdır 

·Kolay uygulanır 

·Bekleme süresi kısadır 

·Çok amaçlıdır 

A Bileşeni: 18,96 kg teneke kutu / B Bileşeni: 5,04 kg teneke kutu
A+B Set: 24 kg kullanıma hazır set

Taraklı mala ile uygulayınız.

ÖZELLİKLER

A bileşeni: B bileşeni = 79 : 21 (ağırlıkça)

Sınırsıza yakın renk seçeneğine sahip�r. 

0.5-0.8 kg/m²
 
Yukarıdaki değer teorik�r ve yüzey porozitesine, profiline, 
tesviye farklılıklarına ve zayiata bağlı ilave malzeme ih�yacını
içermemektedir.

A Bileşeni 1,6 kg/l - B Bileşeni 1,0 kg/l 
Reçine karışımı 1.40 kg/l

A Bil.: Kahverengimsi / B Bil.: Şeffaf

Astar olarak, 1-2 0.35- 0.55 kg/m²

İnce tesviye harcı olarak, 1,7 kg/m²/mm
Orta kalınlıkta tesviye harcı olarak, 1,9 kg/m²/mm

Arakat kaplama olarak, 1,9 kg/m²/mm
Aderans köprüsü olarak, 1-2 x 0.3- 0.5 kg/m²

A bileşeni/B bileşeni = 79/21 (ağırlıkça)

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT

A Bileşeni 18,96 kg teneke / B Bileşeni 5,04 kg teneke 
A ve B Bileşeni 24 kg set
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ÜRÜN ADI TESLA ASTAR TESLA BİTÜM KOTE

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ

UYGULAMA 

YERLER

YÖNTEMİ

Beton veya harç uygulamaları sonrası üzerine yapılacak 
uygulamalar öncesi yüzeyleri astarlamak için kullanılan tek 
bileşenli, çok amaçlı, renkli, akrilik kopolimer esaslı malzemedir.

·Şap al� astarı,

·Seramik ve fayans al�na astar olarak, 

·Özellikle kendiliğinden yayılan TESLA LEVEL 100 T uygulamaları
öncesinde, 

·Çimento esaslı levhalar, alçı esaslı ve beton paneller için astar
olarak kullanılır.

·Beton yüzeyleri tek aşamada, ekonomik olarak, yüzey 
içerisine su kaybını, şapda oluşan hava kabarcıklarını önleyerek
etkili bir şekilde kapa�r. 

·İç ve dış mekanlar ve nemli alanlar için kullanışlıdır 

·Solvent içermez 

·Kokusuzdur 

·Klorür içermez, dona�ya zarar vermez 

·Kullanımı kolaydır 

·Sürüldüğü alanın takip edilebilmesi için renklendirilmiş�r.

Bitüm emülsiyon esaslı astar malzemesidir. Su ve bitümün, özel
yöntemler kullanılarak karış�rılması ile elde edilen kullanıma hazır
sıvı bitüm emülsiyonudur. Bünyesindeki su buharlaş�ktan sonra, 
sürüldüğü yüzeyde aderansı ar�rır.

·Membranların yüzeye daha sıkı ve boşluksuz yapışması için, 

·Yatay ve düşey uygulamalar için iç ve dış mekanlarda, 

·Bodrum ve perde duvarlarında, 

·Temel ve temel altlarında, teraslarda,

·Banyo, tuvalet, balkon gibi ıslak hacimlerde seramik altlarında, 

·Her türlü bitümlü membran veya bitümlü sürme esaslı su yalı�m
malzemesi kullanımından önce astar olarak kullanılır

·Üstün yapışma özelliği sayesinde üzerine kaplanan bitümlü 
malzemelerin yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar. 

·Pozi�f su basıncına dayanıklıdır. 

·Yanıcı ve zehirli maddeler ih�va etmediğinden, kapalı yerlerde 
güvenle kullanılabilir. Çevre dostudur. 

·Su bazlı ve soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerek�rmez.

17 kg Plas�k Kova

Fırça, rulo veya püskürme ile uygulayınız.

ÖZELLİKLER

Kullanıma hazırdır.

Sınırsıza yakın renk seçeneğine sahip�r. 

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 100-200 gr/m². 

Bazı yüzeyler yukarıda belir�lenden daha yüksek 
sarfiyat gerek�rir. 

Ambalajda: Kahverengi / Kuruduktan Sonra: Siyah

Her sürüşte 400 g/m².

5/1 oranında su ile incel�lir

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT

20 kg Plas�k Kova
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ÜRÜN ADI TESLA PRIMER 10 TESLA PRIMER 30

TANIM

KULLANILDIĞI

AMBALAJ

UYGULAMA 
Fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.

YERLER

YÖNTEMİ

Duvar, tavan gibi yüzeylere kireç ve çimento esaslı harçların, 
alçı esaslı kaplamaların yapışmalarının iyileş�rmesi için
kullanılan, tek bileşenli, tekstürlü olmayan beton yüzeyler için 
geliş�rilmiş astardır.

·Yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır,

·Alçı, kireç ve çimento esaslı harçların al�nda brüt beton
yüzeylere
uygulanmasında aderans ar�rıcı olarak kullanılır

·Su ile karış�rılarak kullanıma hazır hale gelir 

·Özellikle alçı esaslı kaplamaların perde, kolon, tavan gibi
brüt beton
yüzeylere yeterli dayanım ile yapışmasını sağlar

·Çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların karışım suyunun 
yüzey tara�ndan emilmesini önler 

·Solvent içermez 

·Uygulandığı alanın takip edilebilmesi için renklendirilmiş�r

Kopolimer akrilik esaslı, emici yüzeyler için aderans ve işlenebilirliği 
ar�rıcı astardır.

·İç - dış, düşey - yatay uygulamalarda kullanılır.

·Emici yüzeyleri neme karşı korumak için kullanılır. 

·İçeriğinde solvent bulunmaz, kokusu yoktur, iç ortam uygulamaları
için uygundur. 

·Seramik uygulamasından önce emici yüzeylerde kullanılarak;
yapış�rıcının hızlı su kaybını engeller, çatlak gözlenmez. 

·Yataydaki şap uygulamalarında kullanılarak zemin aderansı sağlanır,
hava kabarcıkları azal�lır, tozuma engellenir. 

·Duvar kağıdı ve boya yapılacak yüzeylerde astar olarak kullanılır.

·Tek bileşenlidir 

·Dikey ve yatayda uygulanabilir

·Op�mum yapışma sağlar 

·Al�an ısıtma sistemleri ile uyumludur 

·Düşük bekleme süresi 

·Düşük koku 

·Rulo ile kolay uygulamalı 

·Kullanıma hazır

20 kg Plas�k Kova

Fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.

ÖZELLİKLER

12 kg TESLA PRİMER 10 için ~ 4- 6 lt su

Açık Kahverengi

Sarfiyat: 
~ 0.175 – 0.250 kg/m² (TESLA PRİMER 10) 
~ 0.250 – 0.350 kg/m² (TESLA PRİMER 10– Su karışımı)
 
Sarfiyat değerleri, yüzey ve uygulama koşullarına bağlı 
olarak değişebilir

Beyaz

Yaklaşık olarak 100- 150 g/m²

Kullanıma hazırdır.

RENK

KARIŞIM ORANI

SARFİYAT

12 kg Plas�k Kova
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www.teslayali�m.com

Balçık Mh. 3275 Sk. No:6 Gebze / Kocaeli

+90 216 482 2230

info@teslayali�m.com

TÜRKİYE

Automshenebeli No:N88 Free Industriel

Area of Hualing Kutaisi, Kutaisi, Georgia

+90 216 482 2230

GÜRCİSTAN
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