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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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TAMİR VE GROUT SİSTEMLERİ

TESLA EPODUR-42 TE

TESLA EPODUR-42 TE, 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. 

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Beton, harç, taş: Uygulama yapılacak yüzey sağlam, temiz olmalı, 
kalın�, buz, birikmiş su, gres, yağ, eski kaplamalardan ve oynak, 
gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Betonun yaşı, ortam koşullarına 
bağlı olarak en az 3–6 ha�a olmalıdır. Beton yüzeyin yapışma 
dayanımı 1 MPa'dan yüksek olmalıdır. 
Çelik: Yüzeyler temiz olmalı ve gres, yağ, pas ve kesme talaşı 
bulunmamalıdır. 

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

Epoksi Esaslı Grout Harcı

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·TESLA EPODUR-42 TE, solvent ile seyreltmeyiniz. 

·Ankraj amaçlı uygulamalarda düşey açılan deliklerde delik çapı ankraj 
çapından en az 7 mm büyük olmalıdır. 

·Açılan A ve B bileşenleri kullanımdan sonra hemen kapa�lmalıdır. 

·Kapalı alanlardaki uygulama sırasında iyi havalandırmanın 
yapıldığından emin olunuz. 

·Uygun koruyucu ekipman (eldiven, gözlük vb.) kullanınız.

·İlave agrega veya filler eklemeyiniz. 

·+10°C'den daha düşük ortam veya yüzey sıcaklıklarında malzemenin 
akıcılık özelliğinde azalma olabilir.Bu durumda malzemeyi uygulamadan 
en az 24 saat önce +20°C ile +25°C arasında (oda sıcaklığında) 
depolayarak şartlandırınız.

·Hazır karışım oranları ile verilmiş ürünü bölerek kullanmaktan kaçınınız. 

·Soğuk ortam, yüzey ve malzeme sıcaklıkları TESLA EPODUR-42 TE kür 
ve akışkanlık özelliklerini etkileyecek�r. 

·Özellikle erken kür aşamalarında kürlenmekte olan epoksi grout
üzerinde ani sıcaklık değişimine sebep olacak işlemler uygulamayınız.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Epoksi reçine ve özel gradasyonlu agrega

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

Kuru ortamda +5°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

12 ay

A Bileşeni: Sarımsı berrak sıvı 
B Bileşeni: Sarı-Kırmızı arası berrak sıvı 
C Bileşeni: Kahverengi- Gri homojen toz 
Karışım (A+B+C) : Kahverengimsi- Gri arası

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk

Basınç Dayanımı

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) 
Taze harcın birim ağırlığı (A+B+C) ~2,0 kg/l

Çekme Yapışma

1.gün      60-80 N/mm² 
14.gün    80-100 N/mm²

Beton  >3,5 N/mm² 
Çelik    15–20 N/mm²

Sıcaklık

Yüzey Nem

Pota Süresi

En az +5°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

< 4 % pbw

Sıcaklık           Pota Ömrü 
10°C                90 dakika 
20°C                50 dakika 
30°C                30 dakika

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım Oranı

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.

Sarfiyat 1 mm kalınlık için yaklaşık 2 kg/m²

Uygulama Metodu / Ekipmanları

·Uygulamadan önce karışımı sürüklenen havanın a�lması için kısa bir
süre bekle�niz. 

·Ürünü açıklığa (oluğa) boşal�nız ve malzemenin hareke�ni devam 
e�rebilecek yeterli basıncı (15–20 cm) sağlayınız. 

·Bir tara�an döküm yapınız. Gerekli hava çıkışının sağlandığından 
emin olunuz. 

·Eğer gerekliyse çelik çubuk veya zincir ile groutun akışına yardımcı 
olunabilir. 

·Büyük hacimler tabakalar halinde dökülmelidir.

ÜRÜN TANIMI

Yüzey Hazırlığı
Beton, harç, taş: Yüzey, yüksek basınçlı su je�, pürüzlendirme, 
kumlama, gibi uygun mekanik yüzey hazırlama teknikleri ile 
temizlenerek hazırlanmalıdır. 
Çelik: Çelik yüzeyler püskürterek temizleme veya vakumlama 
yöntemleri ile hazırlanmalıdır. 
Epoksi ve polyester yüzeyler için kalın dişli zımpara kâğıdı ile 
zımparalanması tavsiye edilen yöntemlerdir. Şüphe halinde önce 
küçük bir alanda deneme yapınız. 
Karış�rma

·B bileşenini A bileşeni içine boşal�nız. 

·Düşük hızlı bir elektrikli karış�rıcı ile (En fazla 250 dev/dak) bulanık
görünümdeki karışım tamamen homojen bir görünüm ulaşana kadar
karış�rınız. 

·Hava sürüklemekten kaçınınız. 

·Daha sonra karışımı uygun bir kaba boşal�nız ve üzerine C bileşenini
yavaşça ve sürekli olarak ilave ediniz, homojen ve akıcı bir harç elde 
edilene kadar en az 3 dakika boyunca karış�rmaya devam ediniz. 
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TAMİR VE GROUT SİSTEMLERİ

TESLA GROUT 210

TESLA GROUT 210, çimentolu akıcı haçlarda görülen rötreyi 
genleşerek yok eden, tek bileşenli, çimento esaslı, kullanıma hazır, 
akıcı harç (grout).

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Yüzey Kalitesi / Ön Hazırlık

·Beton, harç, taş: 
Uygulama yapılacak yüzey sağlam, temiz olmalı, buz, birikmiş su, gres,
yağ veya diğer yüzey kirle�cilerinden ve oynak, gevşek parçalardan 
arındırılmalıdır. Betonun çekme dayanımı 1 Mpa'dan yüksek olmalıdır. 

·Çelik Yüzeyler:temiz olmalı ve gres, yağ, pas ve kesme talaşı 
bulunmamalıdır. 

·Kalıp: Bütün kalıplar yeterli dayanıma sahip olmalı, kalıp yağı 
uygulanmalı ve kaçakları önlemek için yalı�lmalıdır. Kalıbın sızdırmaz
olup olmadığı ön ıslatma suyu ile kontrol edilebilir. Groutlama işlemi
sırasında 150-200 mm grout yüksekliğinin sürekli olması 
sağlanabilmesi için kalıbın bir tara�nda uygun bir besleme 
gözü/hunisi yapılmalıdır. 

·Makine temelleri 

·Ray yatakları 

·Prefabrike yaplardaki kolonlar

·Beton ankrajlamalar (gömerek sabitleme) 

·Çatlaklar, boşluklar ve oyukların doldurulması 

·Mesnet plakalarında

·Hazırlanması kolaydır, sadece su eklenerek hazırlanır. 

·Akıcı özelliktedir. 

·Kıvamı ayarlanabilir. 

·Son dayanımları yüksek�r. 

·Darbe ve �treşimlere dirençlidir. 

·Korozif ve zehirli değildir.

Çimento Esaslı Grout Harcı

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·TESLA GROUT 210 harcını sadece doldurma işlemleri için kullanınız. 

·Uygulama kalınlığı: her kat için 10-30 mm olmalıdır. 
Şayet daha kalın uygulama yapılacak ise; 100 mm'ye kadar: 5-10 mm
ince çakıl 150 mm'ye kadar 5-15 mm ince çakıl ka�labilir. Ka�lacak
yıkanmış, temiz çakıl TESLA GROUT 210 un yarısından fazla olmamalıdır.
 İlave çakıl ka�lması (tercihen doğal çakıl) halinde; akıcılıkta ve çimento 
dozajının düşmesi nedeniyle dayanımlarda %20-40 düşme meydana 
gelebilir. 

·Uygulamadan sonra kür ihmal edilmemelidir. 

·Yama şeklinde yüzey tamir işlerinde kullanmayınız. 

·Vibratör kullanmayınız. 

·Don riskinin olduğu durumlara uygulamayınız. 

·Döküm veya pompalama işlemini sadece tek yönden yapınız. 

·En iyi sonuç için, kullanımdan önce malzemenin 15°C ile 25°C arasında 
şartlandırılması önerilir.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento ve özel agrega

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

6 ay

Gri toz

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk

Basınç Dayanımı

2,25- 2,35 kg/dm³ (taze harç)

1 gün     20-35 N/mm² 
28 gün  70-85 N/mm²

Sıcaklık

Kap Ömrü

Ürün seçimi, ortam sıcaklığı, arzu edilen dayanıma ulaşım hızı ve 
gereken işlenebilirlik sürelerine bağlıdır. 
0°C min./+15 °C max Ürünün kullanımında önerilenden daha 
yüksek sıcaklıklarda çalışırken işlenebilirlik süresi kısalır. Aynı şekilde, 
daha düşük sıcaklıklarda dayanım ar�ş hızı yavaşlar

40 dakika

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım Yaklaşık olarak 1 torba ile 12,5 lt hacim yapılmaktadır.
Tabaka Kalınlığı: En az: 10 mm / En fazla: 30 mm

Sarfiyat 1 litre harç için yaklaşık 2,0 kg toz

ÜRÜN TANIMI

Yüzey Hazırlığı

·Yüzey, yüksek basınçlı su je�, pürüzlendirme, kumlama, gibi uygun
mekanik yüzey hazırlama teknikleri ile temizlenerek hazırlanmalıdır. 

·Doygun yüzey kuru şartların sağlandığından emin olmak için beton
yüzeyler uygulamadan önce 2-6 saat boyunca temiz su ile 
nemlendirilmelidir. 

·Yüzeyde bulunan aşırı ve birikmiş sular uygulamadan önce yüzeyden
uzaklaş�rılmalıdır. 
Karış�rma

·25 kg toz malzeme içine toplam 3,00 veya 3,50 lt su kullanılır. Temiz 
bir karış�rma kabı içerisine gerekli miktardaki karışım suyunun üzerine 
torbadaki toz malzemenin yarısı ka�lıp düşük devirli (en fazla 500 dev. 
/dakika) mekanik bir karış�rıcıyla, homojen oluncaya kadar karış�rılır. 
Daha sonra tozun geri kalan kısmı eklenip topaksız olacak şekilde 
tekrar karış�rılır. Belir�len miktardan daha fazla su eklemeyiniz. 
Karış�rma zamanı: En az 3 dakika 

·Karış�rma ekipmanları: Tek veya iki kollu sepet �pi tahrikli ya da 
sabit karış�rıcılar uygundur. Toz malzemeyi, doğru oranda eklenen su 
ile düşük devirli (en fazla 500 devir/dakika) elektrikli matkap ile fazla 
hava sürüklemekten kaçınarak mekanik olarak karış�rınız. 

Uygulama

·Karış�rdıktan hemen sonra harcı uygulama yerine dökünüz. Harcın 
içinde hapsedilmiş hava kabarcıklarının çık�ğından emin olunmalıdır 
aksi durumda sürüklenmiş hava grout harcının yüzeye tam temasını 
engelleyecek�r. Temel plakalarının al�nın doldurulması işlemi sırasında 
harcın akışkanlığını sağlamak için döküm noktasından yeterli derecede 
basınç uygulanmasına dikkat edilmelidir. Ürünün genleşme özelliğinden
maksimum fayda sağlanabilmesi için grout harcı mümkün olduğunca 
çabuk (en fazla 15 dakika içinde) uygulanmalıdır.

Kürleme İşlemi

·Harcın açıkta kalan yüzeylerini mümkün olduğunca küçük tutunuz ve 
uygun yöntemlerle (ıslak tutmak, ıslak bezlerle örtmek vb.) veya kür 
malzemeleri ile (An�sol) erken kurumayı önleyiniz. Soğuk havalarda 
sıcaklığın sabit tutulması için koruyucu örtüler kullanınız veya gereken 
diğer önlemleri alınız
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TAMİR VE GROUT SİSTEMLERİ

TESLA GROUT 212

TESLA GROUT 212, çimento esaslı, akıcı, büzülme yapmayan çimento
esaslı grout harcıdır.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Yüzey Kalitesi / Ön Hazırlık

·Beton, harç, taş: 
Uygulama yapılacak yüzey sağlam, temiz olmalı, buz, birikmiş su, gres,
yağ veya diğer yüzey kirle�cilerinden ve oynak, gevşek parçalardan
arındırılmalıdır. Betonun çekme dayanımı 1 Mpa'dan yüksek olmalıdır. 

·Çelik Yüzeyler:temiz olmalı ve gres, yağ, pas ve kesme talaşı 
bulunmamalıdır. 

·Kalıp: Bütün kalıplar yeterli dayanıma sahip olmalı, kalıp yağı 
uygulanmalı ve kaçakları önlemek için yalı�lmalıdır. Kalıbın sızdırmaz
olup olmadığı ön ıslatma suyu ile kontrol edilebilir. Groutlama işlemi
sırasında 150-200 mm grout yüksekliğinin sürekli olması 
sağlanabilmesi için kalıbın bir tara�nda uygun bir besleme 
gözü/hunisi yapılmalıdır. 

·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.

Çimento Esaslı Büzülme Yapmayan Grout Harcı

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·TESLA GROUT 212 harcını sadece doldurma işlemleri için kullanınız. 

·Uygulama kalınlığı: her kat için 10-75 mm olmalıdır. Şayet daha kalın 
uygulama yapılacak ise; 100 mm'ye kadar: 5-10 mm ince çakıl 150 mm'
ye kadar 5-15 mm ince çakıl ka�labilir. Ka�lacak yıkanmış, temiz çakıl 
TESLA GROUT 212'nin yarısından fazla olmamalıdır. İlave çakıl ka�lması 
(tercihen doğal çakıl) halinde; akıcılıkta ve çimento dozajının düşmesi 
nedeniyle dayanımlarda %20-40 düşme meydana gelebilir. 

·Uygulamadan sonra kür ihmal edilmemelidir. 

·Yama şeklinde yüzey tamir işlerinde kullanmayınız. 

·Vibratör kullanmayınız. 

·Don riskinin olduğu durumlara uygulamayınız.

·Döküm veya pompalama işlemini sadece tek yönden yapınız. 

·En iyi sonuç için, kullanımdan önce malzemenin 15°C ile 25°C arasında 
şartlandırılması önerilir.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento ve özel agrega

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

6 ay

Gri toz

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk

Basınç Dayanımı

2,25- 2,35 kg/dm³ (taze harç)

1 gün     30-40 N/mm² 
28 gün  70-90 N/mm²

Sıcaklık

Kap Ömrü

Ürün özellikleri, istenen dayanım gelişimi ve işlenebilirlik süresi 
ortam sıcaklığına göre değişebilir. Ürün kullanımında önerilenden
daha yüksek sıcaklıklarda çalışırken işlenebilirlik süresi kısalır. Aynı
şekilde, daha düşük sıcaklıklarda dayanım ar�ş hızı yavaşlar. Eğer
gerekli ise 15-20° C arası sıcaklığı sağlamak için sıcak su kullanılmalıdır.

40 dakika

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım Yaklaşık olarak 1 torba ile 12,5 lt hacim yapılmaktadır.

Sarfiyat 1 litre harç için yaklaşık 2,0 kg toz

ÜRÜN TANIMI

Yüzey Hazırlığı

·Yüzey, yüksek basınçlı su je�, pürüzlendirme, kumlama, gibi uygun
mekanik yüzey hazırlama teknikleri ile temizlenerek hazırlanmalıdır. 

·Doygun yüzey kuru şartların sağlandığından emin olmak için beton
yüzeyler uygulamadan önce 2-6 saat boyunca temiz su ile 
nemlendirilmelidir. 

·Yüzeyde bulunan aşırı ve birikmiş sular uygulamadan önce yüzeyden
uzaklaş�rılmalıdır. 

Uygulama

·Karış�rdıktan hemen sonra harcı uygulama yerine dökünüz. Harcın 
içinde hapsedilmiş hava kabarcıklarının çık�ğından emin olunmalıdır
aksi durumda sürüklenmiş hava grout harcının yüzeye tam temasını 
engelleyecek�r. Temel plakalarının al�nın doldurulması işlemi sırasında 
harcın akışkanlığını sağlamak için döküm noktasından yeterli derecede 
basınç uygulanmasına dikkat edilmelidir. Ürünün genleşme özelliğinden 
maksimum fayda sağlanabilmesi için grout harcı mümkün olduğunca 
çabuk (en fazla 15 dakika içinde) uygulanmalıdır. Yüksek hacimli işlerde
 grout pompaları ile uygulama yapılmalıdır.

Kürleme İşlemi

·Harcın açıkta kalan yüzeylerini mümkün olduğunca küçük tutunuz ve 
uygun yöntemlerle erken kurumayı önleyiniz. Soğuk havalarda 
sıcaklığın sabit tutulması için koruyucu örtüler kullanınız veya gereken
diğer önlemleri alınız

Karış�rma

·25 kg toz malzeme içine toplam 2,75 veya 3,25 lt su kullanılır. Temiz 
bir karış�rma kabı içerisine gerekli miktardaki karışım suyunun üzerine 
torbadaki toz malzemenin yarısı ka�lıp düşük devirli (en fazla 500 dev. 
/dakika) mekanik bir karış�rıcıyla, homojen oluncaya kadar karış�rılır. 
Daha sonra tozun geri kalan kısmı eklenip topaksız olacak şekilde 
tekrar karış�rılır. Belir�len miktardan daha fazla su eklemeyiniz. 
Karış�rma zamanı: En az 3 dakika 

·Karış�rma ekipmanları: Tek veya iki kollu sepet �pi tahrikli ya da 
sabit karış�rıcılar uygundur. Toz malzemeyi, doğru oranda eklenen su 
ile düşük devirli (en fazla 500 devir/dakika) elektrikli matkap ile fazla 
hava sürüklemekten kaçınarak mekanik olarak karış�rınız. 
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TAMİR VE GROUT SİSTEMLERİ

TESLA MORTEL 610-KOROZİF

TESLA MORTEL 610-KOROZİF, çimento esaslı, tek bileşenli, dona�ları 
korozyondan koruma ve aderans ar�rıcı harc olarak kullanılan 
kaplama malzemesidir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Beton: Yüzeyler temiz, oynak parçacıklardan, toz, kir ve yabancı 
kaplamalardan (boya vb.) arındırılmış, önceden rutubetlendirilmiş ve 
sağlam olmalıdır. 

·Dona� çeliği: Temiz olmalı, üzerinde yağ, gres, pas, çapak, boya veya 
beton kalın�ları bulunmamalıdır. 

·Beton tamirinde dona�ların korozyondan korunmasında 

·Tamir sisteminin bir parçası olarak ve beton yüzeyine aderans
harcı olarak

·Sadece suyla karış�rılarak kullanılır 

·Fırça, rulo veya ıslak püskürtme sistemiyle kolayca uygulanabilir.

·Betona ve çeliğe mükemmel yapışır.

·Su ve klorür penetrasyonuna dirençlidir.

·Don çözücü tuzların ekilerine dayanımlıdır.

·Ortam rutube�nden olumsuz etkilenmez.

·Mekanik dayanımı yüksek�r.

Çimento Esaslı Dona�yı Korozyondan Koruyan Aderans Harcı

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Önerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz. 

·Malzemenin prizini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın
al�nda kullanmayınız. 

·Düşük sıcaklıklar prizi yavaşla�r, yüksek sıcaklıklar ise prizi hızlandırır. 

·İşlenebilirlik süresi de sıcaklıklara bağlı olarak değişir. 

·Dona�yı korozyona karşı koruyucu olarak uygularken, ani, erken
kurumalardan korumak gerekir.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

12 ay

Gri toz

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk
Toz: 1,15±0,10 kg/l 
Taze Harç: 2,15±0,10 kg/l

Basınç Dayanımı 60-75 N/mm² (28 gün)

Sıcaklık

Katlar Arası
Bekleme

Pota Süresi

En az +5°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

90 - 120 dakika

Aderans ar�rıcı olarak uygulanacaksa, kurumadan kendiisinden sonra
gelecek olan tamir harcının uygulanması gerekir. 
Korozyon önleyici olarak uygulanacaksa, kuruması beklenmelidir. 
Duruma göre kendisinden sonra tamir harcı uygulanacaksa, 
kuruduktan sonra bir kat daha uygulanmalı ve henüz kurumadan 
kendisinden sonra gelecek olan tamir harcı uygulanmalıdır.

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım Oranı

25 kg'lık bir ambalaj için 4,25lt- 4,75lt su kullanılmalıdır. 
Su / Toz oranı ağırlıkça 0,17- 0,19 olmalıdır. 
Fırça ile uyg Su:Toz = 1: 5,3-5,9 (ağırlıkça)  Su:Toz = 1: 4,3-4,8 (hacimce) 
Püskürtme uyg. Su:Toz=1: 5,3-5,6 (ağırlıkça) Su:Toz = 1: 4,3-4,6 
(hacimce)

Sarfiyat

1 litre taze harç için 1,65 kg kuru toz gereklidir. 
Aderans harcı olarak 1,5-2,0 kg/m² toz malzeme gereklidir. 
Kullanılacak malzeme miktarı beton yüzeyine ve uygulama 
metoduna bağlıdır. 
Dona�ya, korozyon önleyici olarak 2kg/m² toz malzeme bir kat için 
gereklidir. (Normal 2 kat halinde uygulanır.)

ÜRÜN TANIMI

Karış�rma ve Uygulama

·Uygun temiz bir karış�rma kabına gerekli miktarda su konur. Üzerine
toz halindeki malzeme yavaş yavaş ve karış�rılarak eklenir. Karış�rma
işlemi en az 3 dakika boyunca, çok fazla hava sürüklemekten kaçınmak
için düşük devirli (en çok 500 dev./dak.) elek�rkli bir karış�rıcı ile 
yapılır. 

·TESLA MORTEL 610-KOROZİF, homojen ve topaksız, �rça ile
uygulanabilir, az damlayan bulamaç kıvamına gelecek şekilde 
karış�rılmalıdır. 

·Aderans ar�rıcı harç olarak: Isla�larak suya doygun hale ge�rilmiş 
yüzeye �rça, rulo veya püskürtme yoluyla uygulanır. İyi yapışmanın 
sağlanması için, harcın �rçayla alındıktan sonra, dairesel hareketlerle
ve bas�rılarak uygulanmasına dikkat edilmelidir. Yapış�rma tabakasını
takiben, TESLA MORTEL 610-KOROZİF serisi bir tamir harcı
uygulanacaksa, tamir harcı yapış�rma tabakası henüz ıslak iken 
uygulanmalıdır. 

·Dona�yı korozyona karşı koruyucu olarak: İlk kat, orta sertlikte bir
�rça, rulo veya püskürtme yoluyla, temizlenmiş dona�ya 1 mm 
kalınlığında uygulanır. İkinci kat 4-5 saat sonra (20°C için) benzer 
kalınlıkta uygulanır.

Eğilmede
Çekme Dayanımı

Korozyon Tes�

5-12 N/mm² (28 günde)

Geç�
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TAMİR VE GROUT SİSTEMLERİ

TESLA MORTEL 612-REPAIR

TESLA MORTEL 612-REPAIR, çimento esaslı, elyaf takviyeli, klor
geçirgenliği düşük, tek bileşenli, R4 sını� tamir harcıdır.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Beton yüzeyler temiz, oynak parçacıklardan, toz, kir ve yabancı
kaplamalardan (boya vb.) arındırılmış, önceden rutubetlendirilmiş ve
sağlam olmalıdır. 

·İyi hazırlanmış ve pürüzlendirilmiş yüzeye aderans astarı uygulaması
genellikle gerekmektedir. Aderans astarı gerekli olduğunda TESLA
MORTEL 610-KOROZİF �rça ile uygulanır ve kurumadan üstüne
TESLA MORTEL 612-REPAIR tamir harcı uygulanır. 

·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 Modifiye Tamir Harcı

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Önerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz. 

·Malzemenin prizini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın
al�nda kullanmayınız. 

·Düşük sıcaklıklar prizi yavaşla�r, yüksek sıcaklıklar ise prizi hızlandırır. 

·İşlenebilirlik süresi sıcaklıklara bağlı olarak değişir. 

·Yeni uygulanan ürünü dondan koruyunuz.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

12 ay

Gri toz

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk
Toz: 1,50±0,10 kg/l 
Taze Harç: 2,10±0,10 kg/l

Basınç Dayanımı
1 gün     10-35 N/mm² 
28 gün   50-85 N/mm²

Sıcaklık

Kullanım ve 
Tabaka
Kalınlığı

En az +5°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

25 kg'lık toz malzeme ile yaklaşık olarak 14 litre harç elde edilir
En az 5mm 
En çok 30mm 
Daha kalın uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım Oranı

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 olmalıdır. 
Su:Toz= 1: 7,7-9,1 (ağırlıkça) 
Su:Toz= 1: 5,0-5,9 (hacimce)

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

ÜRÜN TANIMI

Eğilmede
Çekme Dayanımı

Çekme Yapışma
Mukaveme�

7-12 Mpa

≥ 2.0 Mpa

Karış�rma ve Uygulama

·Uygun temiz bir karış�rma kabına gerekli miktarda su konur. Üzerine
toz halindeki malzeme yavaş yavaş ve karış�rılarak eklenir. Karış�rma
işlemi en az 3 dakika boyunca, çok fazla hava sürüklemekten 
kaçınmak için düşük devirli (en çok 500 dev./dak.) elek�rkli bir 
karış�rıcı ile yapılır. 

·TESLA MORTEL 610-KOROZİF, homojen ve topaksız, �rça ile 
uygulanabilir, az damlayan bulamaç kıvamına gelecek şekilde 
karış�rılmalıdır. 

·TESLA MORTEL 612-REPAIR, yaş sistem püskürtme makineleri ile 
uygulanabilir. 

·TESLA MORTEL 612-REPAIR mala ya da spatula ile de uygulaabilir. 

·Uygulanacak yüzeye TESLA MORTEL 610-KOROZİF yapış�rma 
tabakası �rçayla veya püskürterek uygulanır ve henüz ıslak iken 
hazırlanan TESLA MORTEL 612-REPAIR harcı uygulanmalıdır. 

·30 mm'den daha kalın tabakalar uygulanacaksa, TESLA MORTEL
612-REPAIR tamir harcı, bir kaç tabaka halinde uygulanmalıdır. Son 
olarak, harç sertleşmeye başlar başlamaz tahta veya plas�k bir 
malayla yüzey biraz ısla�rlarak düzel�lmelidir. 

·TESLA MORTEL 612-REPAIR uygulamasından sonra pürüzsüz ve 
düzgün bir yüzey isteniyorsa, TESLA MORTEL 620-REPAIR 
uygulanması tavsiye edilir. 

·Erken kurumayı önlemek için açıktaki yüzeyler uygun kür malzemesi 
ile veya önerilen başka kür methodları ile küre tabi tutulmalıdır. Sıcak, 
güneşli veya rüzgarlı havalarda çalışılması gerekiyorsa harcın yüzeyi, 
hızlı kurumayı engellemek için, rutubetli tutulmalıdır. 

·Aderans ar�rıcı harç olarak: Isla�larak suya doygun hale ge�rilmiş 
yüzeye �rça, rulo veya püskürtme yoluyla uygulanır. İyi yapışmanın
sağlanması için, harcın �rçayla alındıktan sonra, dairesel hareketlerle
ve bas�rılarak uygulanmasına dikkat edilmelidir. Yapış�rma tabakasını
takiben, TESLA MORTEL 612-REPAIR serisi bir tamir harcı 
uygulanacaksa, tamir harcı yapış�rma tabakası henüz ıslak iken 
uygulanmalıdır. 

·Dona�yı korozyona karşı koruyucu olarak: İlk kat, orta sertlikte bir 
�rça, rulo veya püskürtme yoluyla, temizlenmiş dona�ya 1 mm 
kalınlığında uygulanır. İkinci kat 4-5 saat sonra (20°C için) benzer 
kalınlıkta uygulanır.
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TAMİR VE GROUT SİSTEMLERİ

TESLA MORTEL 620-FINISH

TESLA MORTEL 620-FINISH, çimento esaslı, özel polimer katkılı, tek
bileşenli, R3 sını�, düzeltme ve bi�rme harcıdır.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Uygulanacak beton yüzey; sağlam, oynak ve zaıf parçalar içermeyen,
toz, yağ gres gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır. 

·Sıcak havalarda yüzey önceden ısla�larak suya doygun hale 
ge�rilmelidir. 

·Uygun temiz bir karış�rma kabına gerekli miktarda su konur. Üzerine
TESLA MORTEL 620-FINISH malzeme yavaş yavaş ve karış�rılarak
eklenir. Karış�rma işlemi en az 3 dakika boyunca, çok fazla hava
sürüklemekten kaçınmak için düşük devirli (en çok 500 dev. / dak.)
elektrikli bir karış�rıcı ile yapılır. 

·Harç istenen kıvama gelinceye kadar TESLA MORTEL 620-FINISH
küçük hacimler halinde, karışıma yedirilmelidir.

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

·Kurumaya başladığında bir plas�k mala veya bir sünger ile yüzey
düzel�lebilir. 

·TESLA MORTEL 620-FINISH üzerinin kaplanması gerekli olduğunda
TESLA TEGARD 570 ELASTİK Elas�c koruyucu gibi kaplamalar ile
kaplanabilir. 

·Erken kurumayı önlemek için açıktaki yüzeyler uygun kür malzemesi
ile veya önerilen başka bir kür methodu ile küre tabi tutulabilir. 

·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.

Çimento Esaslı Düzeltme Harcı

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Önerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz. 

·Malzemenin prizini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın
al�nda kullanmayınız. 

·Düşük sıcaklıklar prizi yavaşla�r, yüksek sıcaklıklar ise prizi hızlandırır. 

·İşlenebilirlik süresi sıcaklıklara bağlı olarak değişir. 

·Yeni uygulanan ürünü dondan koruyunuz. 

·Direk güneş ışığında ve çok rüzgarlı ortamda malzemeyi
uygulamaktan kaçınınız.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

12 ay

Gri toz

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk
Toz: 1,25±0,10 kg/l 
Taze Harç: 1,90±0,15 kg/l

Basınç Dayanımı 30-40 N/mm² (28 gün)

Sıcaklık

Kullanım ve
Tabaka
Kalınlığı

En az +5°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

25 kg'lık toz malzeme ile yaklaşık olarak 14 litre harç
elde edilir
En az 1,5 mm 
En çok 5,0 mm 
Daha kalın uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım
Oranı

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. Su:Toz = 1:5,0-5,3 (ağırlıkça) 
Su:Toz = 1:3,9-4,1 (hacimce)

Sarfiyat

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

ÜRÜN TANIMI

Eğilmede
Çekme Dayanımı

Çekme Yapışma
Kuvve�

5-10 N/mm² (28 günde)

≥ 1,5 N/mm² (28 gün)
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TAMİR VE GROUT SİSTEMLERİ

TESLA MORTEL 640-REPAIR

TESLA MORTEL 640-REPAIR, çimento esaslı, elyaf takviyeli, klor
geçirgenliği düşük, tek bileşenli, R2 sını� tamir harcıdır.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Beton yüzeyler temiz, oynak paçacıklardan, toz, kir ve yabancı 
kaplamalardan (boya, vb.) arındırılmış, önceden rutubetlendirilmiş 
ve sağlam olmalıdır.

·Aderans ar�rıcı olarak TESLA MORTEL 610-KOROZİF �rça ile
uygulanır ve kurumadan üstüne TESLA MORTEL 640-REPAIR bi�rme
harcı uygulanır. 

·Brüt betonların yüzey tamiri ve sıvanmasında 

·Tavan ve duvarların tamirinde 

·Seramik kaplama öncesi yüzey hazırlığında

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

·Kıvamı ayarlanabilir 

·Tiksotropik özelliği ile özellikle düşey uygulamaları için idealdir.

·Korozif ve zehirli değildir.

·Islak Püskürtme metodu ile uygulanabilir.

Çimento Esaslı Modifiye Tamir Harcı

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Erken kurumayı önlemek için açıktaki yüzeyler uygun kür malzemesi 
ile veya önerilen başka kür metotları ile küre tabi tutulmalıdır. 

·Sıcak, güneşli veya rüzgârlı havalarda çalışılması gerekiyorsa harcı 
yüzeyi, hızlı kurumayı engellemek için, rutubetli tutulmalıdır. 

·Önerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz. 

·Malzemenin prizini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın 
al�nda kullanmayınız. 

·Düşük sıcaklıklar prizi yavaşla�r, yüksek sıcaklıklar ise prizi hızlandırır. 

·İşlenebilirlik süresi sıcaklıklara bağlı olarak değişir. 

·Yeni uygulanan ürünü dondan koruyunuz.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

12 ay

Gri toz

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk Taze Harç: 2,00±0,10 kg/l

Basınç Dayanımı
7 gün: 30-40 N/mm² 
28 gün: 45-60 N/mm²

Sıcaklık

Kullanım ve
Tabaka
Kalınlığı

En az +5°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

25 kg'lık toz malzeme ile yaklaşık olarak 14 litre harç
elde edilir
En az 5 mm 
En çok 25 mm 
Daha kalın uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım
Oranı

25 kg'lık bir torba malzeme için; 4,00- 4,50 litre su
kullanılmalıdır. 
Su/Toz oranı ağırlıkça 0,16- 0,18 arasında olmalıdır. 
Su/Toz = 1: 5,55-6,25 (ağırlıkça)

Sarfiyat
1 mm kalınlığındaki bir kat kaplama için 1,65 kg/m² toz
malzeme gereklidir. 

ÜRÜN TANIMI

Eğilmede
Çekme Dayanımı

Çekme Yapışma
Kuvve�

7 gün: 3,5 N/mm²
8 gün: 6,0 N/mm²

1,5 N/mm² 
(TESLA MORTEL 610-KOROZİF üzeri TESLA MORTEL
640-REPAIR için)

Karış�rma ve Uygulama

·Uygun temiz bir karış�rma kabına gerekli miktarda su konur. 
Üzerine toz halindeki malzeme yavaş yavaş ve karış�rılarak eklenir. 
Karış�rma işlemi en az 3 dakika boyunca, çok fazla hava 
sürüklemekten kaçınmak için düşük devirli (en çok 500 dev./dak.) 
elek�rkli bir karış�rıcı ile yapılır. 

·TESLA MORTEL 640-REPAIR, homojen ve topaksız, �rça ile 
uygulanabilir, az damlayan bulamaç kıvamına gelecek şekilde 
karış�rılmalıdır. 

·TESLA MORTEL 640-REPAIR, yaş sistem püskürtme makineleri ile 
uygulanabilir. 

·TESLA MORTEL 640-REPAIR; mala ya da spatula ile de uygulanabilir. 

·Uygulanacak yüzeye TESLA MORTEL 610-KOROZİF yapış�rma 
tabakası �rçayla veya püskürtülerek uygulanır ve henüz ıslak iken 
hazırlanan TESLA MORTEL 640-REPAIR harcı uygulanmalıdır. 

·20 mm'den daha kalın tabakalar uygulanacaksa, TESLA MORTEL 
640-REPAIR tamir harcı, bir kaç tabaka halinde uygulanmalıdır. 

·Son olarak, harç sertleşmeye başlar başlamaz tahta veya plas�k bir 
malayla yüzey düzel�lmelidir. SikaRepair®-640 uygulamasından
sonra pürüzsüz ve düzgün bir yüzey isteniyorsa, TESLA MORTEL 
645-REPAIR uygulaması tavsiye edilir.
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TAMİR VE GROUT SİSTEMLERİ

TESLA MORTEL 645-FINISH

TESLA MORTEL 645-FINISH, çimento esaslı, tek bileşenli, R2 sını�,
düzeltme ve bi�rme harcıdır.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Uygulanacak beton yüzey; sağlam, oynak ve zaıf parçalar içermeyen,
toz, yağ gres gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır. 

·Sıcak havalarda yüzey önceden ısla�larak suya doygun hale
ge�rilmelidir. 

·Uygun temiz bir karış�rma kabına gerekli miktarda su konur. Üzerine
TESLA MORTEL 645-FINISH malzeme yavaş yavaş ve karış�rılarak
eklenir. 

·Karış�rma işlemi en az 3 dakika boyunca, çok fazla hava
sürüklemekten kaçınmak için düşük devirli (en çok 500 dev. / dak.)
elektrikli bir karış�rıcı ile yapılır. 

·Harç istenen kıvama gelinceye kadar TESLA MORTEL 645-FINISH
küçük hacimler halinde, karışıma yedirilmelidir.

·TESLA MORTEL 645-FINISH, uygulama şekline bağlı olarak spatula
veya mala ile önceden ısla�larak doyurulmuş yüzeye uygulanır. 

·Kurumaya başladığında bir plas�k mala ya da bir sünger ile yüzey
düzel�lebilir.

·Beton, harç ve TESLA MORTEL 640-REPAIR uygulanmış yüzeylerin 
düzeltme ve bi�rme kaplaması olarak 

·Yatay ve düşey uygulamalarda ince düzeltme sıvası olarak 

·Düzgün olmayan veya tamir görmüş yüzeylerde bi�rme harcı olarak 

·Brüt betonların yüzey düzeltmesinde 

·Tavan ve duvarların tamirinde 

·Seramik kaplama öncesi yüzey hazırlığında

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

·Kolayca uygulanabilir.

·Uygun kıvama ayarlanabilir.

·Korozif ve zehirli değildir.

Çimento Esaslı Düzeltme ve Harcı

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·TESLA MORTEL 640-REPAIR uygulanmadan TESLA MORTEL 645-
FINISH uygulaması yapılacak olsa da astar olarak TESLA MORTEL 610-
KOROZİF kullanılmalıdır

·Önerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz. 

·Malzemenin prizini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın 
al�nda kullanmayınız. 

·Düşük sıcaklıklar prizi yavaşla�r, yüksek sıcaklıklar ise prizi hızlandırır. 

·İşlenebilirlik süresi sıcaklıklara bağlı olarak değişir. 

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

12 ay

Gri toz

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk Taze Harç: 2,0±0,1 kg/lt

Basınç Dayanımı

Sıcaklık

Kullanım ve
Tabaka
Kalınlığı

En az +5°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

25 kg'lık toz malzeme ile yaklaşık olarak 14 litre harç
elde edilir
En az 1,0 mm 
En çok 5,0 mm 
Daha kalın uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım
Oranı

25 kg'lık bir torba malzeme için 5,25–5,75 litre su
kullanılmalıdır. 
Su/Toz oranı ağırlıkça 0,21–0,23 arasında olmalıdır. 
Su/Toz = 1:4,4–4,8 (ağırlıkça)

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

ÜRÜN TANIMI

Eğilmede
Çekme Dayanımı 3,0 N/mm² (28 gün)

≥ 15 N/mm² (28 gün)





P3000 TM MEMBRAN

ÜRÜN TANIMI

APP (Atac�c Polypropilen) katkılı plastorrerik su yalı�m örtüsü. Her 

iki yüzü polie�len kaplıdır. Polyester keçe taşıyıcılı membrandır.

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

·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

Membran

Renk

Kalınlık

Depolama

Siyah

3.0 mm

·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.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Boyut
Rulo Boyu: 10 m
Rulo Eni: 1 m

Uygulama
Yöntemi

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

P4000 TM MEMBRAN
Membran

ÜRÜN TANIMI

APP (Atac�c Polypropilen) katkılı plastorrerik su yalı�m örtüsü. Her iki

yüzü polie�len kaplıdır. Polyester keçe taşıyıcılı membrandır.

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·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

Renk

Kalınlık

Depolama

Siyah

4.1 mm

·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.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Boyut
Rulo Boyu: 10 m
Rulo Eni: 1 m

Uygulama
Yöntemi

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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SU YALITIM SİSTEMLERİ

Pk4000 TM MEMBRAN (ARDUAZLI)
Arduazlı Membran

ÜRÜN TANIMI
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.

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·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

Renk

Kalınlık

Depolama

Kırmızı/Yeşil

4 mm

·Rulolar dik olarak stoklanmalı ve taşınmalıdır.

·Ani ısı değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır.

·Uygulamadan sonra delici ve kesici işlem
yapılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Boyut
Rulo Boyu: 10 m
Rulo Eni: 1 m

Uygulama
Yöntemi

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



TESLA CRYSTALLINE

ÜRÜN TANIMI
TESLA CRYSTALLINE , özel katkılar içeren çimento esaslı harç�r. 

TESLA CRYSTALLINE, betona nüfuz ederek su geçirimsizlik sağlayan 

kapiler etkili su yalı�m malzemesidir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Yüzey Temizliği
Yüzey, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır. Yüzey, yüksek basınçlı su
veya uygun temizleyiciler kullanılarak hazırlanmalı. Yüzeyde varsa
gözenek ve deliklerdeki kirle�ci maddeler yüksek basınçlı hava ile
uzaklaş�rılmalıdır, hareketli parçacıklar yüzeyden uzaklaş�rılarak
aderans ar�rılması için gözenekler açılmalıdır. Kuru durumdaki yüzey
önceden ısla�larak suya doygun hale ge�rilmelidir. Yüzeyde su
sızın�ları var ise TESLA SPEED PLUG ile durdurulmalı, �j deliği gibi
boşluklar mevcut ise, TESLA FIX serisi ürünler kullanılarak
doldurulmalıdır. Göllenme olan yüzeylerde, gerekiyorsa bir sünger
kullanarak su yüzeyden uzaklaş�rılmalıdır. 
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

·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.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Yoğunluk

Polimer katkılar,özel çimento, agrega ve özel katkılar 

Gri toz

25 kg Kra� Torba

Açılmamış ambalajlarda, nemden korunmalıdır. 

6 ay

Toz: Yaklaşık 1.22 kg/l (gevşek birim ağırlık) 
Taze harç: Yaklaşık 1,80 kg/I

Tek Bileşenli, Çimento Esaslı Kristalize

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Karış�rma
TESLA CRYSTALLINE, �rça ile yapılacak uygulamalar için 8 lt  su ile 
karış�rıldıktan sonra düşük devirli elektrikli matkap ve karış�rma 
ucu (devir: 500 rpm) ile karış�rılmalıdır. Homojen karışım elde 
edildikten sonra yaklaşık 3-5 dakika süre boyunca karışım topaksız 
tamamen homojen oluncaya kadar karış�rmaya devam edilir. 
Karışıma herhangi bir başka katkı eklemeyiniz. 

Uygulama
Karış�rma işlemi tamamlandıktan sonra 3–4 dakika malzemeyi 
dinlendirilir. Kullanmaya başlarken ürünü kısa bir süre karış�rın ve 
uygulama yapınız. Sertleşmiş veya sertleşmekte olan harcın üzerine 
su ilavesi yaparak tekrar kullanmayınız. Gözenekli veya kuşgözü 
boşluklu yüzeylerde gözenekler dolacak şekilde ürün uygulanmalıdır. 
Uygulama öncelikle duvar daha sonra zemine uygulanacak olacak 
şekilde, iki kat olarak �rça ile uygulanır. 

Sarfiyat

Sıcaklık

Kap Ömrü

Kürleme

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

En az +8°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +8°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Yaklaşık 60 dak, +20°C'de

Uygulama sonrası yüzey 5 gün süreyle nemli tutulmalı ve
kuruması önlenmelidir.

UYGULAMA VERİLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Uygulama sonrası 48 saat malzeme yüklere maruz kalmamalıdır.

·Uygulanmış malzeme, uygun şekilde kürlünü tamamladıktan sonra 
yaya trafiği ve aşınmaya karşı bir koruma şapı ile korunmalıdır.

·Ürüne belir�len su miktarı dışında ilave su eklemeyin.

·Katlar arası uygulamada 12 saat beklenmelidir.



www.teslayali�m.com16

SU YALITIM SİSTEMLERİ

TESLA SPEED PLUG

ÜRÜN TANIMI
TESLA SPEED PLUG, özel katkılar içeren çimento esaslı su sızın�larının 

durdurulmasında kullanılan hızlı priz alan �kaç harcıdır.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Yüzey Hazırlığı
Yüzey zayıf ve oynak parçacıklardan ve yağdan arındırılmış olmalıdır. 
Su sızın�sının basınçlı olması durumunda, yüzeyden gelen su 
uygulama öncesinde bir boru vasıtasıyla drene edilmelidir. 

Uygulama

·Toz veya harç halinde uygulanabilir. 

·Harç olarak uygulama için, ürünü su ile karış�rarak sızın� olan alana
uygulayınız. 

·Kuru olarak uygulama için, toz ürünü sızın� olan alana elinizle
doğrudan uygulayınız, malzeme sertleşinceye kadar bas�rınız 

TESLA SPEED PLUG, 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.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento ve özel katkılar

5 kg Plas�k Kova

Açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru
ortamda saklanabilir.

12 ay

Gri toz

Çimento Esaslı Su Kaçaklarına Karşı Hızlı Priz Alan Tıkaç Harcı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Ürün hızlı sertleş�ğinden, uygulama için az miktarda ürün ve su 
karış�rılmalıdır. 

·Pake� açılan ürün bir ha�a içinde kullanılmalıdır. 

·Uygulama esnasında koruyucu gözlük ve eldiven takınız. 

·Sertleşmiş malzemeyi kullanmayınız..



TESLA ESNEK 2K
Akrilik Çimento Esaslı, Yarım Esnek Su Yalı�m Malzemesi

ÜRÜN TANIMI
TESLA ESNEK 2K, polimer ve özel performans katkıları içeren çimento

ve akrilik esaslı iki bileşenli, yarı esnek su yalı�m malzemesidir. 

UYGULAMA

KULLANIM ALANLARI
TESLA ESNEK 2K , kullanım alanı: 

·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 

·Duvarlarında 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.

Yüzey Temizliği
Yüzey zayıf ve oynak parçacıklardan, yağ ve gresten arındırılmış 
olmalıdır. Uygulama yapılacak betonun çekme dayanımı 
1.0 N/mm² 'den büyük olmalı. 
Yüzey, yüksek basınçlı su veya uygun temizleyiciler kullanılarak 
hazırlanmalı ve kuru durumdaki yüzey önceden ısla�larak suya 
doygun hale ge�rilmelidir. 
Yüzeyde varsa gözenek ve deliklerdeki kirle�ci maddeler yüksek 
basınçlı hava ile uzaklaş�rılmalıdır. 
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün Yapısı

Yoğunluk

Görünüm

Set Bileşeni

Depolama

Raf Ömrü

A Bileşeni: Sıvı polimer karışımı 
B Bileşeni: Çimento, agrega ve kimyasal katkı maddeleri

Karışım harç: (A+B): 1,70±0,10 kg/lt

A bileşeni: Beyaz 
B bileşeni: Gri/Beyaz  
Karışım: Çimento grisi ve beyaz

25 kg Set (A+B) 
A bileşeni: 5 kg Çanta bidon 
B bileşeni: 20 kg Kra� torba

Açılmamış ambalajlarda, nemden korunmalıdır. 
Sıvı bileşen dondan korunmalı 
Toz bileşen kuru ortamda depolanmalıdır.

12 ay

Karış�rma
TESLA ESNEK 2K, düşük devirli bir karış�rıcı (en fazla 500 dev/dk) ile
mekanik olarak 3-5 dakika karış�rılmalıdır. 
Karışımı Hazırlama ve Uygulama
A bileşeninin (Sıvı polimer karışımı) yaklaşık olarak yarısını karış�rma 
kabına dökünüz ve B (Çimento, agrega ve kimyasal katkı maddeleri) 
bileşenini dökerek karış�rma işlemine başlanır, ve A bileşeninin geri 
kalan kısmını eklenir ve homojen, topaksız bir karışım elde edinceye 
kadar karış�rmaya devam edilir. Yüzey önceden ısla�larak suya 
doygun hale ge�rilmelidir. 
Akıcı kıvamdaki karışım için: TESLA ESNEK 2K sert plas�k �rça veya
püskürtme makinesi ile sadece bir yönde uygulanır. İkinci kat 
TESLA ESNEK 2K uygulaması ilk ka�n sertleşmesinden sonra, birinci 
ka�n uygulamasının yönüne dik olacak şekilde uygulanır. 
Plas�k kıvamda karışım için: TESLA ESNEK 2K karışımı A bileşenini 
%10 oranında azaltarak hazırlanır ve taraklı mala ile uygulanır. İkinci 
kat TESLA ESNEK 2K uygulamasına birinci kat sertleşince geçilir. 
Gözeneklerin doldurulması için kullanılması durumunda malzemeyi
mala ile boşluklara sıkıca yerleş�riniz.

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım Oranları

Kalınlık

Sarfiyat

Bekleme

Sıcaklık

Kürleme

Akıcı kıvamdaki harç için : Ağırlıkça 1(A):3(B) 
Plas�k kıvamdaki harç için : Ağırlıkça 1(A):3,5(B) 

Min. 0.75 mm / Max. 1.5 mm

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

Katlararası Bekleme Süresi
+10°C ~ 12 saat 
+20°C ~ 6 saat 
+30°C ~ 3 saat

En az +8°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +8°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

TESLA ESNEK 2K uyguladıktan sonra en az 3 ila 5 gün
arasında çimentonun hidratasyonunu sağlamak ve 
çatlamayı en aza indirmek için polie�len örtüler veya 
benzer yöntemler kullanarak kürlenmesi sağlanmalıdır.

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Doğrudan güneş ışığı ve sert rüzgar al�nda uygulamaktan kaçınınız. 

·Hiçbir şekilde su eklemeyiniz. 

·Sadece düzgün ve hazırlanmış yüzeye uygulama yapınız. 

·Belir�len maksimum kat kalınlığını aşmayınız. 

·Su ve nem yalı�m uygulamalarında, toplam kalınlık 1.5 ila 2.0 mm 
olacak şekilde en az iki kat uygulanmalıdır. 

·Aşırı su sızın�larının olduğu durumlarda, üç kat uygulama gerekli 
olabilir. 

·Yeni uygulanmış malzemeyi dondan ve yağmurdan koruyunuz. 

·TESLA ESNEK 2K üzerinde gezilebilen bir kaplama değildir. Koruyucu
kaplama olarak uygun Tesla ürününü seçin. 

·Su ve nem yalı�m uygulamalarında, sabitleme ankrajlarının su yalı�m
tabakasını delmemesine dikkat edilmelidir. 

·İçme suyu yapılarında kullanılması durumunda, kullanılan ürünlerin 
içme suyu ile temasa uygunluk raporlarının olduğundan emin olunuz. 

·Önerilenden düşük sıcaklıklarda uygulandığında sertleşme süresi 
uzayabilir.



TESLA TAM ESNEK 2K
Akrilik Çimento Esaslı, Tam Esnek Su Yalı�m Malzemesi

ÜRÜN TANIMI
TESLA TAM ESNEK 2K, polimer ve özel performans katkıları içeren

çimento ve akrilik esaslı iki bileşenli, esnek su yalı�m malzemesidir. 

UYGULAMA

KULLANIM ALANLARI
TESLA TAM ESNEK 2K, kullanım alanı: 

·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.

Yüzey Temizliği
Yüzey zayıf ve oynak parçacıklardan, yağ ve gresten arındırılmış 
olmalıdır. Uygulama yapılacak betonun çekme dayanımı 
1.0 N/mm² 'den büyük olmalı. 
Yüzey, yüksek basınçlı su veya uygun temizleyiciler kullanılarak 
hazırlanmalı ve kuru durumdaki yüzey önceden ısla�larak suya 
doygun hale ge�rilmelidir. 
Yüzeyde varsa gözenek ve deliklerdeki kirle�ci maddeler yüksek 
basınçlı hava ile uzaklaş�rılmalıdır. 
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün Yapısı

Yoğunluk

Görünüm

Set Bileşeni

Depolama

Raf Ömrü

A Bileşeni: Sıvı polimer karışımı 
B Bileşeni: Çimento, agrega ve kimyasal katkı maddeleri

Karışım harç: (A+B): 1,70±0,10 kg/lt

A bileşeni: Beyaz 
B bileşeni: Gri/Beyaz  
Karışım: Çimento grisi

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

Açılmamış ambalajlarda, nemden korunmalıdır. 
Sıvı bileşen dondan korunmalı 
Toz bileşen kuru ortamda depolanmalıdır.

12 ay

Karış�rma
TESLA TAM ESNEK 2K, düşük devirli bir karış�rıcı (en fazla 500 dev/dk) ile
mekanik olarak 3-5 dakika karış�rılmalıdır. 
Karışımı Hazırlama
A bileşeninin (Sıvı polimer karışımı) yaklaşık olarak yarısını karış�rma 
kabına dökünüz ve B (Çimento, agrega ve kimyasal katkı maddeleri ) 
bileşenini dökerek karış�rma işlemine başlanır, ve A bileşeninin geri 
kalan kısmını eklenir ve homojen, topaksız bir karışım elde edinceye 
kadar karış�rmaya devam edilir. Yüzey önceden ısla�larak suya 
doygun hale ge�rilmelidir. Akıcı kıvamdaki karışım için: TESLA TAM
ESNEK 2K sert plas�k �rça veya püskürtme makinesi ile sadece bir 
yönde uygulanır. İkinci kat TESLA TAM ESNEK 2K uygulaması ilk ka�n 
sertleşmesinden sonra, birinci ka�n uygulamasının yönüne dik olacak 
şekilde uygulanır. 
NOT :
Plas�k kıvamda karışım için; TESLA TAM ESNEK 2K karışımı A 
bileşenini %20 oranında azaltarak hazırlanır ve taraklı mala ile 
uygulanır. İkinci kat 
TESLA TAM ESNEK 2K uygulamasına birinci kat sertleşince geçilir. 
Gözeneklerin doldurulması için kullanılması durumunda malzemeyi 
mala ile boşluklara sıkıca yerleş�riniz.

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım Oranları

Kalınlık

Sarfiyat

Bekleme

Sıcaklık

Kürleme

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

Min. 0.75 mm / Max. 1.5 mm

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

Katlararası Bekleme Süresi
+10°C ~ 12 saat 
+20°C ~ 6 saat 
+30°C ~ 3 saat

En az +8°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +8°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

TESLA TAM ESNEK 2K uyguladıktan sonra en az 3 ila 5
gün arasında çimentonun hidratasyonunu sağlamak ve 
çatlamayı en aza indirmek için polie�len örtüler veya 
benzer yöntemler kullanarak kürlenmesi sağlanmalıdır.

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Doğrudan güneş ışığı ve sert rüzgar al�nda uygulamaktan kaçınınız. 

·Hiçbir şekilde su eklemeyiniz. 

·Sadece düzgün ve hazırlanmış yüzeye uygulama yapınız. 

·Belir�len maksimum kat kalınlığını aşmayınız. 

·Su ve nem yalı�m uygulamalarında, toplam kalınlık 1.5 ila 2.0 mm 
olacak şekilde en az iki kat uygulanmalıdır. 

·Aşırı su sızın�larının olduğu durumlarda, üç kat uygulama gerekli 
olabilir. 

·Yeni uygulanmış malzemeyi dondan ve yağmurdan koruyunuz. 

·TESLA TAM ESNEK 2K üzerinde gezilebilen bir kaplama değildir. 
Koruyucu kaplama olarak uygun Tesla ürününü seçin. 

·Su ve nem yalı�m uygulamalarında, sabitleme ankrajlarının su yalı�m 
tabakasını delmemesine dikkat edilmelidir. 

·İçme suyu yapılarında kullanılması durumunda, kullanılan ürünlerin 
içme suyu ile temasa uygunluk raporlarının olduğundan emin olunuz. 

·Önerilenden düşük sıcaklıklarda uygulandığında sertleşme süresi 
uzayabilir.
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

TESLA LİKİT PLAST
Tek Komponentli, Elas�k Su Yalı�mı Malzemesi

ÜRÜN TANIMI
Sürülerek uygulanan, akrilik kopolimer, elastomerik reçine esaslı, tek

bileşenli esnek su yalı�m malzemesidir. 

UYGULAMA TALİMATLARI YÜZEY HAZIRLIĞI

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Uygulanacak yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, toz,
yağ, gres gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır. 

·Sıva ve beton yüzeyler 10 hacim suya 1 hacim tuz ruhu karış�rılarak
hazırlanan çözel� ile yıkanarak uygulamaya hazırlanmalı, bu çözel� 
yüzeyden suyla yıkanarak uzaklaş�rılmalıdır. 

·Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar uygun Tesla Fix serisi tamir
harçları ile dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır. 

·Uygulamaya geçilmeden önce çelik yüzeyler bir an�pas ile
astarlanmalıdır. 

·Gaz beton, eternit, briket, tuğla, beton ve sıva yüzeylere 
uygulanacak ise TESLA Likit Plast % 25-30 oranında sulandırılarak
astar tabakası olarak sürülmelidir.

·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.
Kimyasal Yapısı

Renk

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı %

Viskozite 20°C'de

Akrilik Kopolimer 

1,40 kg/dm³

70 (105 °C)

80.000-100.000(6 dd/4sp)

Beyaz

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

·Bu ürün göllenme veya basınçlı su olan alanların su yalı�mı için uygun
değildir 

·Çok sayıda çatlak olan yüzeylerde yatay ve düşey birleşim yerlerinde
koruyucu izolasyon keçesi ile birlikte kullanılmalıdır.

·Yeni uygulanmış malzeme, 24 saat boyunca yağmur ve don etkisine
maruz kalmamalıdır 

·Güneş ışınlarına maruz kalacak uygulamalarda kalınlık en az 1mm
olmalıdır 

·En az iki kat uygulanmalıdır, her kat için yüzey koşullarına uygun olarak
düşeyde 0,700/0,800 kg/m², yatayda 1,00/1,250 kg/m², uygulanmalıdır.

·TESLA Likit Plast +5°C'nin al�nda, yağmurlu ve sisli havalarda
uygulanmamalıdır.

Kopma Uzaması 20°C'de En Az %500 (1mm kalınlık)

Depolama
ve Uygulama
Sıcaklığı

Katlar Arası
Bekleme

Kuruma Süresi

En az +5°C, en fazla. +35°C 

Bekleme süresi, hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havanın
rutube� ve kaplama kalınlığına bağlı olarak değişebilir.
Katlar arası bekleme süresi 23°C ve %50 bağıl nemde 4-5
saa�r. Bir sonraki ka� uygulamadan önce alt ka�n tam 
kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

20°C'de uygulanan : TESLA Likit Plast

·Yaklaşık beş gün sonunda mekanik mukaveme�ni kazanır

·Yaklaşık yedi gün sonra tam olarak su geçirimsizliğini 
kazanır

·Nihai mukavemetlerine ise yaklaşık 14 gün sonunda 
ulaşır 

·Düşük sıcaklıklarda yukarıda belir�len bu süreler uzar 

·Üzerinde gezilen, mekanik darbelere maruz kalan 
yüzeylerde üzerine koruyucu bir kaplama TESLA Likit Plast 
yapılması gerekir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR

UYGULAMA
TESLA Likit Plast yüzeye �rça, rulo ya da püskürtme ile sadece bir yönde
uygulanmalı, takip eden ikinci kat bir önceki uygulamanın yönüne dik
olacak şekilde uygulanmalıdır. 

Kullanılan alet ve uygulama ekipmanları kullanımdan hemen sonra
temiz su ile yıkanmalı ve sertleşen malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenebilir.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AMBALAJ
1, 5 ve 20 kg plas�k kovalarda
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

TESLA TEPLAST LİKİT

ÜRÜN TANIMI
TESLA TEPLAST LİKİT, akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, sıvı

plas�k kaplama ve esnek su yalı�m malzemesidir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Uygulanacak yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, toz,
yağ, gres gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır.

·Sıva ve beton yüzeyler 10 hacim suya 1 hacim tuz ruhu karış�rılarak
hazırlanan çözel� ile yıkanarak uygulamaya hazırlanmalı, bu çözel�
yüzeyden suyla yıkanarak uzaklaş�rılmalıdır. 

·Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar TESLA tamir harçları ile
dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır. 

·Uygulamaya geçilmeden önce çelik yüzeyler bir an�pas ile
astarlanmalıdır. 

·Eternit, gaz beton, briket, çini, tuğla, beton ve sıva yüzeylere ise
TESLA TEPLAST LİKİT % 25-30 oranında sulandırılarak astar tabakası
olarak sürülmelidir.

·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) 
Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Akrilik kopolimer

20 kg plas�k kova

Güneş ışığından koruyarak +5°C ile +35°C arasındaki
sıcaklıklarda kuru ortamlarda depolanmalıdır.

12 ay

Beyaz

Elas�k Su Yalı�m Malzemesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Bu ürün göllenme veya basınçlı su olan alanların su yalı�mı için
uygun değildir 

·Çok sayıda çatlak olan yüzeylerde yatay ve düşey birleşim yerlerinde
koruyucu keçe ile takviye edilmesi önerilir

·Yeni uygulanmış malzeme, 24 saat boyunca yağmur ve don etkisine
maruz kalmamalıdır 

·Güneş ışınlarına maruz kalacak uygulamalarda kalınlık en az 1mm
olmalıdır 

·TESLA TEPLAST LİKİT +5°C'nin al�nda, yağmurlu ve sisli havalarda
uygulanmamalıdır

Karış�rma ve Uygulama

·TESLA TEPLAST LİKİT yüzeye �rça, rulo ya da püskürtme ile sadece
bir yönde uygulanmalı, takip eden kat bir önceki uygulamanın yönüne
dik olacak şekilde yapılmalıdır. 

·İlk kat kuruduktan sonra takip eden ka�, ilk kata ters doğrultuda
uygulayınız.

·Hava koşullarını göz önünde tutarak uygulama yapınız.

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Kopma Uzaması

1,40 kg/dm³

70% (105°C)

En az % 500 (1 mm kalınlıkta)

Sarfiyat

Sıcaklık

Katlar Arası
Bekleme

En az iki kat uygulanmalıdır. 
Her kat için; Düşeyde 0,750 kg/m²,
Yatayda 1,0-1,5 kg/m²

En az +5°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Bekleme süresi, hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havanın
rutube� ve kaplama kalınlığına bağlı olarak değişebilir.
Katlar arası bekleme süresi 23°C ve %50 bağıl nemde 4-5
saa�r. Bir sonraki ka� uygulamadan önce alt ka�n tam
kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA VERİLERİ

Kuruma

20°C'de uygulanan TESLA TEPLAST LİKİT:
Yaklaşık beş gün sonunda mekanik mukaveme�ni kazanır
Yaklaşık yedi gün sonra tam olarak su geçirimsizliğini kazanır
Nihai mukavemetlerine ise yaklaşık 14 gün sonunda ulaşır 
Düşük sıcaklıklarda yukarıda belir�len bu süreler uzar 
Üzerinde gezilen ya da mekanik darbelere maruz kalan
yüzeylerde TESLA TEPLAST LİKİT üzerine koruyucu bir 
kaplama yapılması gerekir.

Viskozite 20°C 4 sp. 6 d/d: 80.000-100.000



TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K
Tek Bileşenli, Esnek, Lif ile Güçlendirilmiş Çimento Esaslı Su Yalı�m Harcı

TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K, esnek ve özel alkali dayanımı yüksek, 
modifiye katkılar ve lif ile güçlendirilmiş çimento esaslı harç�r. 

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI
TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K, kullanım alanı: 

·Betonarme yapıların su yalı�mı ve koruması korunması,

·Islak hacimlerde seramik kaplama yapılmadan önce,

·Toprak al�nda geri dolgu yapılacak dış duvar yüzeylerinin 
su yalı�mında,

·İç yüzey duvar zeminlerin su yalı�mında, örneğin bodrum katlarda,

·Betonarme yapılarda donma-çözünme ve karbondioksite karşı kalıcı
esnek koruyucu kaplama olarak uygulanabilir. 

Yüzey Temizliği
Yüzey zayıf ve oynak parçacıklardan, yağ ve gresten arındırılmış 
olmalıdır. Uygulama yapılacak betonun çekme dayanımı 
1.0 N/mm² 'den büyük olmalı. 
Yüzey, yüksek basınçlı su veya uygun temizleyiciler kullanılarak 
hazırlanmalı. Yüzeyler uygulama yapılmadan önce neme 
doyurulmalıdır. Uygulama öncesi yüzeyde herhangi bir durgun su 
yada yoğunlaşma, göllenme olmamalı. Yüzeyde varsa gözenek ve 
deliklerdeki kirle�ci maddeler yüksek basınçlı hava ile 
uzaklaş�rılmalıdır. Gerekli olması durumunda uygun TESLA tamir 
harcı serisinden çimento esaslı bir harç ile beton yüzeyini onarınız. 
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ürün Yapısı

Yoğunluk

Görünüm

Set Bileşeni

Depolama

Raf Ömrü

Sıvı polimer karışımı 

1,70±0,10 kg/lt

Gri

20 kg Kra� Torba

Açılmamış ambalajlarda, nemden korunmalıdır. 
Sıvı bileşen dondan korunmalı 
Toz bileşen kuru ortamda depolanmalıdır.

12 ay

Karış�rma
TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K, belir�len oranda su ile karış�rıldıktan 
sonra düşük devirli elektrikli matkap ve karış�rma ucu (devir: 500 
rpm) ile karış�rılmalıdır. Homojen karışım elde edildikten sonra 
yaklaşık 3-5 dakika süre boyunca karışım topaksız tamamen homojen 
oluncaya kadar karış�rmaya devam edilir. Karışıma herhangi bir başka
katkı eklemeyiniz. Bileşenlerin oran�sız karışmasını engellemek için 
torbanın tamamını kullanınız.  

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım Oranları

Kalınlık

Sarfiyat

Bekleme

Uygulama yöntemi     Su dozajı 
Fırça ile                         5,1 litre su her 20 kg torba için 
Mala ile                        3,7 litre su her 20 kg torba için
3 mm sabit kalınlık için, uygulama en az 2 kat yapılmalıdır. 
Mala ile uygulandığında 2 mm, �rça ile uygulandığında 
1mm maksimum tek ka�a uygulanabilecek kalınlıklardır.

Yüzey pürüzlülüğü ve uygulama kalınlığına bağlı olarak değişir. 
Genel olarak yaklaşı 1,2 kg/m²/mm
* Yaklaşık 0,93 kg Malzeme + yaklaşık 0,27 kg su karışımından 
oluşur 1 torba Toz Ürün ile yaklaşık 18 m²/mm/kat yapılabilir. 

Katlararası Bekleme Süresi
Malzeme üzerine kaplama yapılmadan veya su ile temasdan 
önce tamamen sertleşmiş olmalıdır. 
Yaklaşık bekleme süreleri ilgili sıcaklıklara göre değişir: 
                                                   +20 °C       +10 °C 
Yatay seramik kapalama         4 gün       7 gün 
Düşey seramik kaplama          4 gün       7 gün 
Su emilsüyon kaplaması         4 gün        7 gün 
Suya daldırma                          4 gün        7 gün 
İçme suyu ile temas              15 gün      15 gün 
Süreler ortam/ yüzey sıcaklığına ve nemine göre değişebilir

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Uygulama bi�kten sonra 24-48 saat boyunca yağmurdan korunmalıdır.

·Direkt klorlu su ile tamastan kaçınılmalıdır, dış mekanlar 
uygulamalarında uygulamayı korumak için uygun koruyucu kaplama 
kullanın.

·Direkt güneş ışığı, aralıklı yağmur veya güçlü rüzgarlı alanlarda 
uygulamaktan kaçınılmalıdır.

·Sertleşme süresi yüksek nem, kapalı alan veya bodrumda olmasından
 etkilenebilir. Havalandırma tavsiye edilir.

·İçme suyu ile temastan önce TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K tamamen 
sertleşmiş olmalı. Yerel zorunluluklara göre yıkama, serbest 
malzemelerin temizleme işlemleri yapılmalıdır.

·TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K su buharı geçirimlidir, buhar bariyeri 
oluşturmaz.

·TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K üzerine eğer solvent bazlı boya 
uygulanacaksa, önceden deneme uygulaması yapınız. Solvent su 
yalı�m kaplamasına zarar vermezse kullanınız.

·TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K içme suyu temasında kullanıldığında, 
proje gerekliliklerine uygunluğunu sorgulayınız.

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI
·Tek bileşenli uygulamaya geçilmeden önce belir�len ölçüde su 
eklenmesi yeterlidir,

·Kıvamı uygulama yapılacak yüzeye göre ayarlanabilir, �rça ve mala
ile kolay uygulanabilir, 

·Sarkma dayanımlıdır ve düşey yüzeylerde dahi kolay uygulanır 

·Yeterli düzeyde çatlak köprüleme kapasitesine sahipdir,

·Betonarme ve çimentolu yüzeylere çok iyi yapışır,

·Nemli yüzeylere uygulanabilir.

En az +8°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +8°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Sıcaklık

Kap Ömrü

Kürleme

Yaklaşık 30 dak, +20°C'de

TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K uyguladıktan sonra en az 3 ila 5 
gün arasında çimentonun hidratasyonunu sağlamak ve 
çatlamayı en aza indirmek için polie�len örtüler veya benzer
yöntemler kullanarak kürlenmesi sağlanmalıdır.

Uygulama
Uygulama yüzeyindeki tüm bağlan�lar sızdırmaz ve su geçirmez olmalıdır.
Yapının herhangi bir yerinde bulunan su sızması muhtemel birleşimler
desızdırmaz hale ge�rilmeli ve su geçirmez yapılmalıdır. Kat-duvar 
bağlan�larında uygun detayları kullanın. 
TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K uygulaması: 

·Spatula/rulo kullanılacaksa: Yüzeye iyi ve eşit basınç uygulanmalı; 

·Fırça kullanılacaksa: 2 yönde (diagonal / tersi yönde); 

·püskürtme şeklinde uygulanacaksa: Firmamıza detay için danışınız. 
İyi bir yalı�m performansı, en az 2 kat mala ile TESLA ÇİMENTO LASTİK 
1K uygulanarak toplam kalınlık en az 3 mm olacak şekilde elde edilir. 
Fırçayla uygulamada, tüm yüzeyin düzgün bir şekilde kaplanması 
gerekmektedir. Bu uygulama yöntemleri için önerilen max. kalınlık, kat 
başına 1 mm'dir. Bu durumlarda, min. 2–3 kat uygulamak gereklidir 
(herbir kat bir önceki kata göre çapraz olarak uygulanmalıdır). İlk kat 
kurumadan sonraki kata geçmeyiniz. Uygulama tüm yüzeyi en uygun 
kalınlıkta kapsamalıdır. TESLA ÇİMENTO LASTİK 1K sünger mala ile 
düzel�lemez. Ürünün kürlenmesi tamamlandığında hafif aşınma
teknikleriyle yüzeyi düzleş�rmek mümkündür.

ÜRÜN TANIMI
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

TESLA PLAST QUARTZ
Quartz Takviyeli Elas�k Su Yalı�m Malzemesi

ÜRÜN TANIMI
Qartz esaslı mineral dolgu ve polimerlerden oluşan, özellikle
gezilebilen alanların izolasyonu için tasarlanmış güçlü aderans 
kabiliye�ne sahip, mükemmel su direnci ve UV direnci olan son
derece dayanıklı bir yalı�m kaplamasıdır. TESLA PLAST QUARTZ 
yapısı gereği diğer yalı�m malzemelerinin aksine aşınmaz. Bu 
yüzden üzerinde gezilen beton ça�larda, teraslarda, yürüme 
yollarında, asfalt kaplamalarda kullanımına son derece uygundur.
Güneşten, yağmurdan, sudan etkilenmez. Üzerine her türlü seramik
mermer vb. kaplama yapılabilir. Ekonomik ve uzun ömürlüdür. 

UYGULAMA TALİMATLARI YÜZEY HAZIRLIĞI

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Uygulanacak yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, toz,
yağ, gres gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır. 

·Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar uygun Tesla Fix serisi tamir 
harçları ile dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır.

·Uygulama öncesi emici yüzeylere, TESLA PRIMER izolasyon ve boya
astarı 1:7 oranında su ile seyrel�lerek (1 Kısım Astar:7 Kısım Su) ve
100 - 200 g/m² sarfiyat ile uygulanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat
kurumaya bırakılmalıdır

·Beton teras ve ça� yalı�mlarında, 

·Islak hacim yalı�mlarında, 

·Beton yol, park ve bahçelerde, 

·Gizli dere, oluk ve saçaklarda.

·Kullanıma hazırdır 

·Düşük sıcaklıklarda bile elas�kiye�ni korur 

·Akrilik esaslı boyalar ve pasta pigmentler ile renklendirilebilir 

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

Kimyasal Yapısı

Renk

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı %

Viskozite 24°C'de (mPa.s)

Polimer 

1,45±0,10 kg/dm³

75±1 (105 °C)

13.000-15.000

İstenen Renk

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

·Bu ürün göllenme veya eğimli yüzeylerin su yalı�mı için uygun değildir 

·Yeni uygulanmış malzeme, 24 saat boyunca yağmur ve don etkisine
maruz kalmamalıdır 

·Güneş ışınlarına maruz kalacak uygulamalarda kalınlık en az 1mm
olmalıdır 

°C kışlık ürün·Yazlık ürün, TESLA PLAST QUARTZ 18- 40  TESLA PLAST
QUARTZ 5- 17°C aralığında uygulanmalıdır

Çekme/kopma yapışma 
dayanımı (N/ )mm²

Çatlak kapatma veya esnek sistemler trafik yükü
olmadan ≥ 0,8, trafik yükü ile birlikte 1.5 N/mm²

Depolama
ve Uygulama
Sıcaklığı

Katlar Arası
Bekleme

Kuruma Süresi

En az +5°C, en fazla. +35°C 

Bekleme süresi, hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havanın
rutube� ve kaplama kalınlığına bağlı olarak değişebilir.
Katlar arası bekleme süresi 23°C ve %50 bağıl nemde 4-5
saa�r. Bir sonraki ka� uygulamadan önce alt ka�n tam 
kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

20°C'de uygulanan TESLA PLAST QUARTZ

·Yaklaşık beş gün sonunda mekanik mukaveme�ni kazanır

·Yaklaşık yedi gün sonra tam olarak su geçirimsizliğini
kazanır

·Nihai mukavemetlerine ise yaklaşık 14 gün sonunda
ulaşır 
Üzerinde gezilen, mekanik darbelere maruz kalan
yüzeylerde TESLA PLAST QUARTZ üzerine koruyucu bir
kaplama yapılması gerekmez.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR

UYGULAMA
Ürün, bir mikser yardımıyla homojen bir şekilde 5 dakika kovanın içinde
karış�rılır. Karışım hazır hale ge�rildikten sonra yüzeye TESLA PLAST 
QUARTZ �rça ile birbirine dik iki kat halinde sürülür. Katlar arasında en
az 4 saat beklenmelidir. Ürün uygulama yapılacak iklim koşulları ve hava
sıcaklığına uygun olarak ''yazlık'' ve ''kışlık'' olmak üzere iki �pte 
üre�lmektedir. Yazlık ürün 18 - 40°C, kışlık ürün ise 5 - 17°C sıcaklıkları
arasında yapılacak uygulamalar için uygundur.

Kullanılan alet ve uygulama ekipmanları kullanımdan hemen sonra
temiz su ile yıkanmalı ve sertleşen malzemeler ancak mekanik olarak
temizlenebilir.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AMBALAJ
5 ve 18 kg plas�k kovalarda
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

TESLA TEGARD 570 ELASTİK

ÜRÜN TANIMI
TEGARD 570 ELASTİK, 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.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Yüzey temiz, kuru ve tüm kirle�cilerden arındırılmış olmalıdır.
Çatlak, boşluk ve kuş gözü boşlukları TEGARD 570 ELASTİK ile
doldurunuz. Eğer gerekliyse, uygun harçlar ile doldurulabilir. İnce
çimento esaslı kaplamalar kuruması için 4 gün beklenmeli.

·Beton veya harç: Kir, yağ, a�k yağ ve parçalanmış/ parçacıklar
içermeyen yüzey olmalı. 
Uygun hazırlık yöntemi: Basınçlı hava, su je� veya kumlama. Taze
beton veya harç en az 28 gün beklenmeli. Boyanmış beton veya harç
yüzeyler için yapışma tes� yapılmalıdır. (Ortalama değer> 0,8 N/mm²,
0,5 N/mm²'nın al�nda değer olamaz)

·Yeterli yapışma olmayan eski boyalı yüzeyler: Eski boyalı yüzeyler
uygun yöntemlerle kaldırılır. Gerekli yüzey hazırlığı yapılır. 

·Yeterli yapışma olan eski boyalı yüzeyler: Dikkatlice basınç veya su
spreyi ile temizlenir ve uygun astar kullanılır. 

·Bitümlü yüzey: Hava kabarcıkları ve diğer sorunlu alanlar düzel�lir.
Bitümlü yüzey kuru, temiz ve tekrar yapış�rılmış olarak hazırlanır.
Bitümlü membrandaki çatlaklar incel�lmiş TEGARD 570 ELASTİK ile
doldurulur.

·Metal yüzeyler: Kir,gres ve yağdan arındırılmalıdır. 
Uygun hazırlık yöntemi: Aşındırıcı kumlama, çözücülerle yağ
temizleme veya su ve deterjan veya buhar je� ile yıkama.

·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)

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Su bazlı s�ren-akrilik dispersiyon

20 kg plas�k kova

Güneş ışığından koruyarak +5°C ile +30°C arasındaki
sıcaklıklarda kuru ortamlarda depolanmalıdır.

12 ay

Beyaz

UV Dayanımlı Esnek, Su Yalı�m Kaplaması

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Sürekli su ile temas edecek alanlarda (su deposu gibi) kullanmayınız.

·TEGARD 570 ELASTİK son kat kaplamadır, üzerine başka kaplama
yapılmaz. 

·Ekler, çatlaklar veya birleşimleri uygun tekstür takviyeler kullanarak,
tabanına uygulanmalıdır. 

·Uygulanan kaplamaya mekanik olarak zarar verecek malzemeleri
uygulama üzerine koymayınız.

·Üzeri kapanacak uygulamalarda kullanılması önerilmez

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Çekme Dayanımı

1,30 kg/dm³

63%

≥ 1,0 (0,7) N/mm²

Sarfiyat

Sıcaklık

Bağıl Nem

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

En az +5°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Maks. 80% r.h.

UYGULAMA VERİLERİ

Çatlak Köprüleme Class/Sınıf A5

Kuruma
Dokunma kuruluğu Yaklaşık 6 saat (+23 ⁰C'de) 
Tam Kuruma Yaklaşık 24 saat (+23 ⁰C'de) 
Süreler yaklaşık�r, bağıl nem ve ortam sıcaklığının
değişimine göre etkilenecek�r.

Karış�rma ve Uygulama

·TEGARD 570 ELASTİK kullanıma hazırdır. 

·Uygulamadan önce karış�rınız. 

·TEGARD 570 ELASTİK �rça,rulo veya hava boşluğu bırakmayan makine
ile uygulanabilir. 

·TEGARD 570 ELASTİK su ile incel�ldiğinde dayanımı düşer. 

·İlk kat kuruduktan sonra takip eden ka�, ilk kata ters doğrultuda
uygulayınız.

·Hava koşullarını göz önünde tutarak uygulama yapınız.
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TESLA THIXOLASTIK 560

TESLA THIXOLASTIK 560, solvent içermeyen, tek bileşenli, yüksek
oranda elas�k ve UV dayanımlı poliüretan dispersiyonu likit su
yalı�m membranıdır.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Mevcut ça� üzerinde toz, bitki, yosun/mantar veya diğer kirle�ciler
var ise su yıkama je�, ile yüzey temizliği için gereklidir. Mevcut oynak
parçalar el ile veya yüzey aşındırma yöntemi ile su yıkama je�
uygulamasından önce kaldırılmalıdır. 

·Yağmur sonrası ça� üzerindeki fazla suyun uzaklaş�rılmasında
faydalıdır. 

·THIXOLASTIK 560 bir dakika boyunca düşük devirli karış�rıcı
(300-400 rpm) ile karış�rılmalıdır. 

·Çimentolu yüzeyler: Beton en az 28 günlük olmalıdır ve çekme
dayanımı 1.5 N/mm²`den büyük olmalıdır. 

·Çimentolu veya mineral bazlı yüzeyler aşındırıcı temizlikle veya
perdah ekipmanları ile çimento şerbe�ni kaldırmak ve açık gözenekli
bir yüzey elde etmek için mekanik olarak hazırlanmalıdır. Gevşek
parçacıklar ve zayıf beton tamamen kaldırılmalı, boşluklar ve delikler
gibi yüzey kusurları tamamen ortaya çıkarılmalıdır. Yüzey tamirleri,
derzlerin doldurulması, deliklerin/boşlukların ve yüzeyin düzel�lmesi
için uygun ürünlerden kullanılmalıdır. 

·Yüksek çıkın�lar taşlama ile kaldırılmalıdır. Betonda gaz çıkışı,
sonradan uygulanan kaplamalarda iğne deliği boşlukları oluşturabilen
doğal bir olaydır. Herhangi bir kaplama işlemi öncesinde nem içeriği,
sürüklenmiş hava ve önceki yüzey bi�şi için beton dikkatli bir şekilde
kontrol edilmelidir. Sabit veya azalan beton sıcaklıklarında yapılacak
uygulamalarda bu risk en az olacak�r. Dolayısıyla ilk kat uygulamasının
öğleden sonra veya akşam yapılması faydalı olacak�r. 

·Yüzeyi astarlayınız. 

·Tuğla ve taş: Derzler sağlam ve yüzey ile aynı seviyede olmalıdır. 
Derz üzerlerinde bölgesel olarak file kullanınız ve astar uygulayınız. 

·Seramik, fayans : Seramik/fayansların sağlam olduğundan emin 
olunuz ve gerekiyorsa zayıf / kırık olanları değiş�riniz. Tüm sırlı 
fayanslar THIXOLASTIK 560 uygulaması öncesinde aşındırılıp
astarlanmalıdır. 

·Bitümlü keçe: Bitümlü membranlar yüzeye tam olarak yapışmış veya
mekanik olarak sabitlenmiş olmalıdır. Herhangi bir kısmında zarar
görmüş / ayrışmış parça olmamalıdır. Tüm uygulamalar fileli ve 
astarlanarak yapılmalıdır. 

·Bitümlü kaplamalar: Bitümlü kaplamalar, yapışkan, oynak yüzeyler,
uçucu mas�k türü malzemeler veya eski kömür katranı vb. yüzeyler
içermiyor olmalıdır. Tüm uygulamalar fileli ve astarlanarak yapılmalıdır.

·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.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Poliüretan dispersiyon

20 kg Plas�k Kova

Güneş ışığından koruyarak +5°C ile +30°C arasındaki
sıcaklıklarda kuru ortamlarda depolanmalıdır.

12 ay

Beyaz

Ekonomik ve Çevre Dostu, Likit Ça� Su Yalı�m Membranı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Yüzeyde nem ar�şı olması durumunda THIXOLASTIK 560 uygulamayınız. 

·Sadece azalan ortam ve yüzey sıcaklıklarında uygulama yapınız. 
Yükselen sıcaklıklarda uygulama yapılması durumunda yükselen hava 
dolayısıyla kuş gözü boşluklar oluşabilir. 

·Herhangi son kat uygulamasından önce THIXOLASTIK 560 tamamen
kuru olduğundan ve yüzeyde kuş gözü boşluklar olmadığından emin
olunuz. 

·Yatay yüzeylerde katlar arasında veya son kat kürünü tamamlamadan
göllenme olmasına izin vermeyiniz. Oluşması durumunda suyu yüzeyden
uzaklaş�rınız. 

·THIXOLASTIK 560, üzerinde uzun süre ile göllenme olan ça�larda veya
buzlanma meydana gelmiş yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

·Soğuk iklimlerde %3`den düşük eğimli ça�larda uygun önlemler
alınmalıdır. 

·Uzun dönem don etkisine maruz ve en düşük -10°C servis sıcaklığına
sahip ça�larda THIXOLASTIK 560, yeterli çatlak köprüleme performansı
için izolasyon filesi ile birlikte uygulanmalıdır. 

·THIXOLASTIK 560 doğrudan ısı yalı�m levhasının üzerine uygulamayınız.
Aksi takdirde ısı yalı�m levhası ile THIXOLASTIK 560 arasına ayırıcı
katman kullanınız. 

·İzolasyon filesi tüm yüzeyde veya dinamik çatlaklar ve derzlerin üzerine
lokal olarak kullanılabilir.

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Çekme Dayanımı

1,30 kg/dm³

%63 (Ağırlıkça) / %47 (Hacimce)

Filesiz: 1.5 N/mm² / Fileli:12 N/mm²

Sarfiyat

Sıcaklık

Bağıl Nem

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

En az +8°C, en fazla. +40°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +8°C, en fazla. +40°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

En fazla 80 %

UYGULAMA VERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Yüzey Nem

Katlar Arası
Bekleme

< 6 % Yüzeyde su/nem/yoğuşma olmamalıdır.

Yüzey sıcaklığı           Bağıl nem          En az 
      +10°C                      50%                 36 saat 
      +20°C                      50%                 24 saat 
      +30°C                      50%                 12 saat

Kopma Uzaması Filesiz: 350 % / Fileli: 50 %

Karış�rma ve Uygulama

·Uygulamadan önce, THIXOLASTIK 560 1 dakika boyunca tam homojen
karışım elde etmek için karış�rınız. 

·Hava sürüklenmesini engellemek için çok fazla karış�rılmamalıdır. 

·Uygulama Metodu THIXOLASTIK 560 uygulaması öncesinde astar
kaplamasının yapışma kuruluğuna erişmesi gerekmektedir. 

·Zarar görebilecek yerler (kapı çerçevesi) bir yapışkan bant vb. ile
korunmalıdır. 

·Ça� kaplaması: THIXOLASTIK 560 iki kat halinde uygulanır. 2. kat 
uygulanmadan önce katlar arası bekleme süresi göz önüne alınmalıdır. 

·Ça� su yalı�mı: THIXOLASTIK 560, izolasyon filesi ile birlikte uygulanır. 
İlk kat THIXOLASTIK 560 1m boyunca yaklaşık 1.3 kg/m² sarfiyat ile 
uygulayın. 2. Kata geçmeden önce izolasyon filesini kabarcık veya kırışık
olmayacak şekilde serin. File bindirmelerinin en az 5 cm olmasına dikkat
ediniz, ikinci kat THIXOLASTIK 560 uygulaması öncesi uygun bekleme
süreleri beklenmelidir. Üçüncü kat THIXOLASTIK 560 uygulaması yapınız. 
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Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Polimer katkılar ile kuvvetlendirilmiş bitüm emülsiyonu 

Kahverengi-siyah kıvamlı sıvı

17 kg Plas�k Kova

Açılmamış ambalajlarda, nemden korunmalıdır. 

12 ay

1,25 ±0,05 gr/cm³

%63 ±1

Tek Bileşenli Bitüm Kauçuk Esaslı Su Yalı�m Malzemesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Karış�rma ve Uygulama
500 devir/dakikadan az düşük devirli bir karış�rıcı ile kariş�riImaIidir. 
Malzeme kullanıma hazır olup kesinlikle herhangi bir ilave yapılmadan 
kullanılmalıdır. Kullanıldıysa, astar ka� kuruduktan sonra �rça veya 
mala ile en az 2 kat uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında ortam 
sıcaklığına ore 1-2 saat beklenmelidir. İlk katman zarar görmeyecek 
kadar kuruduktan sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir. Yüzeyin 
pürüzlülüğüne ve yalı�m tabakasının maruz kalacağı su basıncına göre
gerekli durumlarda ürünün uygulama kalınlığı ar�rılır.

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Geniş sa�hlarda mekanik özelliklerin ar�rılması, yatay ve düşey
birleşim yerlerinde ve mekanik kuvvet uygulayacak çatlakların 
köprülenmesi için özel su yalı�m filesi ile beraber uygulanması önerilir,

·Toprak al�nda kalan uygulamalarda dolgu yapılmadan önce su yalı�m
uygulaması yapılan yüzey, ısı yalı�m levhası, drenaj levhası veya tuğla
ile kaplanarak olası tahriplerden korunmalıdır.

·UV dayanımlı bir ürün olmadığından uygulama sonrası üzeri 
kapa�lmalıdır.

·Malzeme tam olarak kürlendikten sonra dolgu yapılmalıdır.

·Ürün kap ömrü süresi içinde tüke�lmelidir, kap ömrünü kaybetmiş 
ürün kullanılmamalıdır.

·Uygulamaya ara verildiğinde ambalaj kapalı tutulmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.

·Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat

Sıcaklık

Uygulama Şekli

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

En az +5°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

İlk Kuruma Süresi                          5 Saat
Katlar Arası Bekleme Süresi        1-2 Saat (Hava Sıcaklığına Bağlı)
Tam Kuruma Süresi                      1-3 Gün
Kullanıma Alma Süresi                 7 Gün (Kürlenme Dikkate Alınır)

UYGULAMA VERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Tek bileşenli, sadece pozi�f tara�an kullanıma uygun, polimer

modifiyeli bitüm kauçuk esaslı, solvent içermeyen, kullanıma hazır 

su yalı�m malzemesidir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

·Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı,
cüruf, boya gibi kalın�lardan arındırılmalıdır.

·Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta
olan alt yüzeyler, hard ve çimento kalın�ları yüzeyden kazınmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa TESLA
FIX serisi ürünler ile tamir edilmelidir.

·Yatay düşey bireşim yerleri yapısal tamir harcı ile pah yapılmalıdır.

·Hareket derzleri ve ek yerleri önce Dilatasyon Bandı ile yalı�lmalıdır.

·Yüzey uyulama öncesinde kuru olmalıdır.

·Çok gözenekli ve delikli yüzeylerde, yüzeyi düzeltme ve hava 
kabarcıklarını önlemek amacıyla TESLA FIX ile yüzeydeki boşluk ve
gözenekler kapa�lmalıdır.

·Daha iyi yapışma sağlamak için yapışma veya toz riski olan yüzeyler,
astarlanabilir.

·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.
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Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Bitüm kauçuk / Reak�f toz

Sıvı bileşen: koyu kıvamlı, kahverengi - siyah 
Toz bileşen : gri

30 kg set 
Sıvı bileşen 22 kg
Toz bileşen 8 kg

Kuru ortamda +5°C ila +35°C de depolanmalıdır.

12 ay

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

%66 ±1

İki Bileşenli, Çimento ve Bitüm Kauçuk Esaslı Su Yalı�m Malzemesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Karış�rma ve Uygulama

·Beton yüzeyler temiz su ile temizlenmelidir.

·Belir�lmiş olan şartlarda yüzey elde edebilmek için, kirlenmiş yüzeyler
buharla temizleme, yüksek basınçlı su je� gibi yöntemler kullanılarak
uygulamaya hazır hale ge�rilmelidir.

·Gözenekli ve geçirgen yüzeylerde astar kullanılmalıdır.

·Toz bileşen, likit bileşene yavaşça eklenerek orta devirli bir karış�rıcı
yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir karışım olana kadar 
karışım yapılmalıdır.

·Karış�rılan malzeme 1-2 saat içerisinde tüke�lmelidir.

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·En az iki kat halinde uygulanmalıdır.

·Doğrudan güneş ışığı al�nda uygulanmamalıdır.

·Yapışmanın problemli olabileceği uygulamalarda astar uygulanması
gerekmektedir. 

·Yağmur al�nda uygulanmamalıdır. 

·Ürün su ile seyrel�lmemelidir. 

·Yeni uygulanmış malzeme sertleşmesini tamamlayıncaya kadar
yağmur vb hava koşullarına karşı korunmalıdır. 

Kuruma Süresi

Katlar Arası
Bekleme Süresi

Yüzey Sıcaklığı

Ortam sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havanın rutube� ve 
kaplama kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 3 gün

İkinci ka� uygulamadan önce ilk ka�n kuruması 
beklenmelidir. Ortam sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havanın
rutube� ve kaplama kalınlığına bağlıdır. Yeni uygulanmış
kaplama en az 72 saat süresince donmaya karşı
korunmalıdır

En az +5°C en fazla +30°C

UYGULAMA VERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Yüksek elas�kiyete sahip, iki bileşenli, polimer modifiyeli bitüm 

kauçuk esaslı, solvent içermeyen su yalı�m malzemesidir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

·Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı,
cüruf, boya gibi kalın�lardan arındırılmalıdır.

·Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta
olan alt yüzeyler, hard ve çimento kalın�ları yüzeyden kazınmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa TESLA
FIX serisi ürünler ile tamir edilmelidir.

·Yatay düşey bireşim yerleri yapısal tamir harcı ile pah yapılmalıdır.

·Hareket derzleri ve ek yerleri önce Dilatasyon Bandı ile yalı�lmalıdır.

·Yüzey uyulama öncesinde kuru olmalıdır.

·Çok gözenekli ve delikli yüzeylerde, yüzeyi düzeltme ve hava
kabarcıklarını önlemek amacıyla TESLA FIX ile yüzeydeki boşluk ve
gözenekler kapa�lmalıdır.

·Daha iyi yapışma sağlamak için yapışma veya toz riski olan yüzeyler,
astarlanabilir.

·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.

Yüzey Nem Kuru veya hafif nemli olabilir – göllenme olmamalıdır.

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

Sarfiyat

Servis Sıcaklığı 20°C ila +60°C
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TESLA BİTÜM DERZ

ÜRÜN TANIMI
Bitüm-kauçuk katkılı, yatay ve düşey derzlerde ısı�larak kullanılan

elas�k derz dolgu macunudur.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 

·Derz kenarları tel �rça, spiral motoru veya kumlama yoluyla 
temizlenmelidir. 

·Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. 

·İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak 
beton yüzeylere bir kat bitüm emülsiyonu, metal yüzeylere solvent 
bazlı bitüm solüsyonu sürülmelidir.  

TESLA BİTÜM DERZ, kullanım alanları;

·Otoyol ve beton uygulama Dilatasyon ve, Derzlerinde,

·Geniş yüzeyli beton kaplamaların ek yerlerinde,

·Barajlar, Kanal ve Kanaletlerde,

·Genleşme ih�mali olan diğer yerlerde. Su geçirimsizlik, dolgu, tamir
ve yapış�rma amaçlı kullanılır.

·Cam yol butonlarının asfalta montajı için kullanılır.

·Çok elas�k�r. -20°C ila +80°C sıcaklıklar arasında elas�kiye�ni korur.

·Çi� cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısı�labilir.

·İçme suyuna karışmaz. 
Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Yoğunluk

Yumuşama Sıcaklığı

Polimer katkılar ile Modifiye Edilmiş bitüm 

16 kg Metal Kutu

1,15±005 gr/cm³

Min. 90°C

Siyah Sıvı

Sıcak Uygulama Derz Dolgu Macunu

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.

·Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

·Tam olarak erimesi gözle kontrol edilmelidir,

Karış�rma ve Uygulama

·TESLA BİTÜM DERZ,  azami 180ºC sıcaklığa kadar ısı�ldıktan sonra,
karış�rılıp derze dökülür. 

·Trafiğe maruz kalacak alanlarda dış yüzeyler kumlanabilir. 

·Yaklaşık 1 saat sonra kullanıma uygundur. 

·180°C sıcaklık aşılırsa veya birkaç kez ısı�lıp soğutulursa ürün
evsa�nı kaybeder ve tekrar ıslah edilemez. 

Penetrasyon

Esneklik

Akma

Min. 40 dmm

≤ 60

≤ 3

Sarfiyat

Sıcaklık

Uygulama Şekli

1,15 kg/dm³

En az +5°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Dökme veya uygun derz makinası ile.

UYGULAMA VERİLERİ



TESLA MASTİK CSP 1000

ÜRÜN TANIMI
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.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

·Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı, 
cüruf, boya gibi kalın�lardan arındırılmalıdır.

·Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta
olan alt yüzeyler, hard ve çimento kalın�ları yüzeyden kazınmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa TESLA
FIX serisi ürünler ile tamir edilmelidir.

·Yatay düşey bireşim yerleri yapısal tamir harcı ile pah yapılmalıdır.

·Hareket derzleri ve ek yerleri önce Dilatasyon Bandı ile yalı�lmalıdır.

·Yüzey uyulama öncesinde kuru olmalıdır.

·Çok gözenekli ve delikli yüzeylerde, yüzeyi düzeltme ve hava 
kabarcıklarını önlemek amacıyla TESLA FIX ile yüzeydeki boşluk ve
gözenekler kapa�lmalıdır.

·Daha iyi yapışma sağlamak için yapışma veya toz riski olan yüzeyler, 
astarlanabilir.
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

·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.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Polimer katkılar ile kuvvetlendirilmiş bitüm solüsyonu 

Siyah Sıvı

17 kg Metal Kutu

Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız

12 ay

0,980±005 gr/cm³

%65 ±1

Bitüm Solvent Esaslı Kauçuk Katkılı Likit Membran

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Karış�rma ve Uygulama

·Uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden tara�na uygulanır. 

·Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerek�rmez. 

·Fırça, rulo veya tabanca ile kullanılabilir. Metal olmayan yüzeylerde 
tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için solvent bazlı 
astar kullanılmalıdır. 

·TESLA MASTİK CSP 1000 yaklaşık 1 saat gibi kısa bir sürede kurumasına
karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün
beklenmesi tavsiye edilir. 

·Daha yüksek basınçlara dayanması isteniyorsa, cam tülü, geoteks�l 
keçe, tecrit bezi, fiber meş gibi taşıyıcılarla takviye edilmelidir. 

·Sürekli olarak açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde 
gezilmeyen ça�larda, malzeme sürüldükten sonra üstü uygun malzeme
ile kapa�larak güneşten koruma ve este�k bir görünüm kazandırılır

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez,
ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (van�latör vs.) kullanılmaz. 

·Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması
gerek�ğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri
alınmalıdır.

·Kutu kapağını açık bırakmayınız.

·Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.

·Geniş sa�hlarda mekanik özelliklerin ar�rılması, yatay ve düşey 
birleşim yerlerinde ve mekanik kuvvet uygulayacak çatlakların
köprülenmesi için özel su yalı�m filesi ile uygulanması önerilir,

·UV dayanımlı bir ürün olmadığından uygulama sonrası üzeri
kapa�lmalıdır.

·Uygulamaya ara verildiğinde ambalaj kapalı tutulmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.

·Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat

Sıcaklık

Uygulama Şekli

Her sürüşte 500 g/m².

En az +5°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Fırça, Rulo, Püskürtme Veya Daldırma Yolu ile

UYGULAMA VERİLERİ



TESLA MASTİK PLUS 1000

ÜRÜN TANIMI
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.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

·Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı, 
cüruf, boya gibi kalın�lardan arındırılmalıdır.

·Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta
olan alt yüzeyler, hard ve çimento kalın�ları yüzeyden kazınmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa TESLA 
FIX serisi ürünler ile tamir edilmelidir.

·Yatay düşey bireşim yerleri yapısal tamir harcı ile pah yapılmalıdır.

·Hareket derzleri ve ek yerleri önce Dilatasyon Bandı ile yalı�lmalıdır.

·Yüzey uyulama öncesinde kuru olmalıdır.

·Çok gözenekli ve delikli yüzeylerde, yüzeyi düzeltme ve hava 
kabarcıklarını önlemek amacıyla TESLA FIX ile yüzeydeki boşluk ve 
gözenekler kapa�lmalıdır.

·Daha iyi yapışma sağlamak için yapışma veya toz riski olan yüzeyler, 
astarlanabilir.
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

TESLA MASTİK PLUS 1000, kullanım alanları;

·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.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Kopma Uzaması

Polimer katkılar ile Modifiye Edilmiş bitüm solüsyonu 

Siyah Sıvı

16 kg Metal Kutu

Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız

12 ay

0,980±005 gr/cm³

%65 ±1

Modifiye Bitüm-Solvent Esaslı Likit Membran

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Karış�rma ve Uygulama

·Uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden tara�na uygulanır. 

·Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerek�rmez. 

·Fırça, rulo veya tabanca ile kullanılabilir. Metal olmayan yüzeylerde 
su bazlı bitüm emülsiyonu, metal yüzeylerde solvent bazlı astar tozdan 
arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için  kullanılmalıdır. 

·TESLA MASTİK PLUS 1000 yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede 
kurumasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar 
arasında birer gün beklenmesi tavsiye edilir. 

·Daha yüksek basınçlara dayanması isteniyorsa, cam tülü, geoteks�l 
keçe, tecrit bezi, fiber meş gibi taşıyıcılarla takviye edilmelidir. 

·Sürekli olarak açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde 
gezilmeyen ça�larda, malzeme sürüldükten sonra üstü uygun 
malzeme ile kapa�larak güneşten koruma ve este�k bir görünüm
kazandırılır

Elas�k Geri Dönüş

Yumuşama Sıcaklığı

%1000

%90

Min. 85°C

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, 
ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (van�latör vs.) kullanılmaz. 

·Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması 
gerek�ğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri 
alınmalıdır.

·Kutu kapağını açık bırakmayınız.

·Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.

·Geniş sa�hlarda mekanik özelliklerin ar�rılması, yatay ve düşey 
birleşim yerlerinde ve mekanik kuvvet uygulayacak çatlakların 
köprülenmesi için özel su yalı�m filesi ile uygulanması önerilir,

·Direk sıcaklığa ve güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.

·Uygulamaya ara verildiğinde ambalaj kapalı tutulmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.

·Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat

Sıcaklık

Uygulama Şekli

Her sürüşte 600 g/m². 
En az 2 kat uygulanmalı (1.200 gr/m²)

En az +5°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Fırça, Rulo, Püskürtme Veya Daldırma Yolu ile

UYGULAMA VERİLERİ



TESLA MASTİK C 1000

ÜRÜN TANIMI

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.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

·Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı,
cüruf, boya gibi kalın�lardan arındırılmalıdır.

·Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta
olan alt yüzeyler, hard ve çimento kalın�ları yüzeyden kazınmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa TESLA
FIX serisi ürünler ile tamir edilmelidir.

·Yatay düşey bireşim yerleri yapısal tamir harcı ile pah yapılmalıdır.

·Hareket derzleri ve ek yerleri önce Dilatasyon Bandı ile yalı�lmalıdır.

·Yüzey uyulama öncesinde kuru olmalıdır.

·Çok gözenekli ve delikli yüzeylerde, yüzeyi düzeltme ve hava 
kabarcıklarını önlemek amacıyla TESLA FIX ile yüzeydeki boşluk ve 
gözenekler kapa�lmalıdır.

·Daha iyi yapışma sağlamak için yapışma veya toz riski olan yüzeyler, 
astarlanabilir.
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SU YALITIM SİSTEMLERİ

·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.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Viskozite 25°

Polimer katkılar ile kuvvetlendirilmiş bitüm solüsyonu 

Siyah Sıvı

17 kg Metal Kutu

Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız

12 ay

0,980±005 gr/cm³

%65 ±1

Bitüm-Solvent Esaslı Kauçuk Katkılı Likit Membran

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Karış�rma ve Uygulama

·Uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden tara�na uygulanır. 

·Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerek�rmez. 

·Fırça, rulo veya tabanca ile kullanılabilir. Metal olmayan yüzeylerde 
tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için solvent bazlı 
astar kullanılmalıdır. 

·TESLA MASTİK C 1000 yaklaşık 1 saat gibi kısa bir sürede kurumasına
karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer
gün beklenmesi tavsiye edilir. 

·Daha yüksek basınçlara dayanması isteniyorsa, cam tülü, geoteks�l 
keçe, tecrit bezi, fiber meş gibi taşıyıcılarla takviye edilmelidir. 

·Sürekli olarak açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde
gezilmeyen ça�larda, malzeme sürüldükten sonra üstü uygun malzeme
ile kapa�larak güneşten koruma ve este�k bir görünüm kazandırılır

Min 25 sn / Max 150 sn

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş
yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (van�latör vs.) kullanılmaz. 

·Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması
gerek�ğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri
alınmalıdır.

·Kutu kapağını açık bırakmayınız.

·Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.

·Geniş sa�hlarda mekanik özelliklerin ar�rılması, yatay ve düşey
birleşim yerlerinde ve mekanik kuvvet uygulayacak çatlakların
köprülenmesi için özel su yalı�m filesi ile uygulanması önerilir,

·UV dayanımlı bir ürün olmadığından uygulama sonrası üzeri 
kapa�lmalıdır.

·Uygulamaya ara verildiğinde ambalaj kapalı tutulmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.

·Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat

Sıcaklık

Uygulama Şekli

Her sürüşte 500 g/m².

En az +5°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Fırça, Rulo, Püskürtme Veya Daldırma Yolu ile

UYGULAMA VERİLERİ

Kürlenme Süresi Yaklaşık 1 saat
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ZEMİN SİSTEMLERİ

TESLA LEVEL 100T

ÜRÜN TANIMI
TESLA LEVEL 100 T, son kat zemin kaplama yapılması öncesinde 

tesviye ve düzeltme amaçlı olarak kullanılan tek bileşenli, 

pompalanabilen, kendiliğinden yayılan, hızlı kür alan çimento esaslı

tesviye harcıdır

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Uygulanacak beton yüzey; sağlam, oynak ve zaıf parçalar içermeyen,
toz, yağ gres gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır. 

·Sıcak havalarda yüzey önceden ısla�larak suya doygun hale 
ge�rilmelidir. 

·Uygun temiz bir karış�rma kabına gerekli miktarda su konur. Üzerine
TESLA LEVEL 100 T malzeme yavaş yavaş ve karış�rılarak eklenir. 

·Karış�rma işlemi en az 3 dakika boyunca, 300-400 dev. /dak. 
elektrikli bir karış�rıcı ile yapılır. 

·Uygulama Pompa ile Yapılacak ise: Zemin harçları için kullanılan
standart çi� aşamalı karış�rıcı ve pompa kullanınız. Gerekli
akışkanlığa ulaşmak için su dozajını ve düz, temiz, kuru akışkanlık
ölçme tablası üzerinde son ortalama akışkanlık çapını kontrol ediniz.
Yüzeye döküldükten sonra mala veya gelberi ile çekerek istenilen
kalınlıkta uygulayınız. Sürüklenmiş havayı, kirpi ruloyu birbirine dik
iki is�kame�e çekerek uzaklaş�rınız.

·El ile Uygulama Yapılacak ise: Karış�rılan harcı, Suya Doygun veya
astarlanmış yüzeye dökünüz ve mala veya gelberi ile gerekli kalınlıkta
uygulayınız. Sürüklenmiş havayı, kirpi ruloyu birbirine dik iki
is�kame�e çekerek uzaklaş�rınız

TESLA LEVEL 100 T, 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 TESLA LEVEL 100 T, 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

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

6 ay

Gri toz

Çimento Esaslı Kendiliğinden Düzleşen Tesfiye Harcı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Yüzeyde gözenek oluşumu veya zayıf ve tozuyan yüzeyler vb. sebep
olabilecek olan karışım suyunun yüzey tara�ndan emilmesini önlemek
için, çok emici yüzeyler su ile doyurulmalıdır veya astarlanmalıdır. 

·Diğer çimento veya çimento esaslı harçlarla karış�rmayınız. 

·En az 8 saat boyunca yüke maruz kalmamalıdır. 

·Taze uygulanmış TESLA LEVEL 100 T, rutube�en, yoğuşmadan ve
sudan en az 24 saat korunmalıdır. 

·Önerilen su miktarını aşmayınız. 

·Ürün prizini alırken su ilave etmeyiniz. 

·10 mm kum ilavesiz veya 30 mm kum ilaveli olarak önerilen kalınlığı
aşmayınız.

·İlave edilecek agrega, kuru ve temiz olmalıdır. 

·Doğrudan araç trafiği, dış mekân veya endüstriyel uygulamalar için
kullanmayınız. 

·+20°C al�ndaki sıcaklıklar kuruma süresini uza�r. 

·TESLA LEVEL 100 T este�k bir bi�ş sağlamaz. 

·Ürünün üzeri daima kapa�lmalıdır. 

·TESLA LEVEL 100 T, etkili bir nem bariyeri olmayan yeral� zeminler
veya dış mekanlar gibi neme maruz kalabilecek alanlarda uygulamayınız.

· %1 den büyük eğimler veya meyiller için uygun değildir. 

·Ürün içerisinde veya yüzeyinde ağ şeklinde çatlak oluşumunu önlemek
için doğrudan gün ışığı, sıcak veya şiddetli rüzgâr ve aşırı sıcaklıklardan
koruyunuz. 

·Yapış�rıcılar (veya diğerleri) ile kaplama yaparken, uygulama sırasında
oluşmuş olabilecek çimento şerbe�ni kaldırmak için ilave mekanik
yüzey hazırlığı gerekebilir. 

·Su geçirimsiz veya buhar geçirimsiz son kat zemin kaplamalar al�na su
bazlı yapış�rıcı kullanırken tesviye şapının kalınlığı en az 3 mm olmalıdır 

·3 mm'den daha kalın veya değişen kalınlıktaki harç uygulamalarında,
harcı duvar veya diğer yapı elemanlarından ayırmak için kenar ban�
yerleş�rilmelidir

Yoğunluk

Basınç Dayanımı

Eğilmede
Çekme Dayanımı

1.21 kg/l ± 0.05 (gevşek toz)
2.12 kg/l ± 0.10 (taze harç)

> 12 N/mm² (24 saat) 
> 25 N/mm² (28 gün)

 > 5 N/mm² (28 gün)

Sarfiyat

Sıcaklık

Karışım
Oranı

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

En az +5°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

25 kg'lık bir torba malzeme için 5,25–5,75 litre su kullanılmalıdır. 
Su/Toz oranı ağırlıkça 0,21–0,23 arasında olmalıdır. 
Su/Toz = 1:4,4–4,8 (ağırlıkça)

UYGULAMA VERİLERİ

Yapışma Dayanımı > 1.5 N/mm² (28 gün)

Kullanım
ve Tabaka
Kalınlığı

25 kg'lık toz malzeme ile yaklaşık olarak 14 litre harç elde edilir
En az 1,0 mm 
En çok 5,0 mm 
Daha kalın uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır
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ZEMİN SİSTEMLERİ

TESLA FLOOR 100 KUVARTZ

ÜRÜN TANIMI
TESLA FLOOR 100 KUVARTZ , çimento, kuvars agrega, katkılar ve 

pigmentlerden oluşan, tek bileşenli, kullanıma hazır, renkli, mineral, 

beton yüzey sertleş�ricisidir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Beton: Tedarik edilen betonun kalitesi değişkenlik göstermemelidir. 
Beton çökme değerlerinin 75–100 mm arasında olması normal 
koşullarda en iyi sonuçları vermektedir. Beton döşeme, minimum 
su/çimento oranı sabit olan, tamamıyla sıkış�rılmış iyi kaliteli 
betondan imal edilmelidir. Basınç dayanımı en az 25 N/mm² olmalıdır.
Op�mum beton kalitesinin sağlanması ve lif kullanıldığında liflerin
karışım içerisinde iyice dağılabilmesi için, uygun TESLA süper
akışkanlaş�rıcıların kullanımı önerilmektedir. En iyi sonuç için 
betonun, yeterli oranda çimento içermesi (300–350 kg/m³) ve 
döşeme kalınlığının en az 15 cm kalın olması gereklidir. Dökülen 
betonu �treşimli mastar ile mastarlayınız. Betonun plas�kliği veya
priz başlangıcı izin verir vermez yüzeye tahta malayla perdah 
yapılmalıdır. Hava sürüklenmiş betonlar yüzey sertleş�rici uygulamak
için uygun yüzeyler değildir. 

·Yüzey sertleş�riciler için uygulama zamanı betonun yerleşmesini
etkileyen her değişkenden etkilenir ve bu nedenle aslında hâkim 
şartlara göre değişiklik gösterir. Otoma�k püskürtücü ve laser serpici
ile mekanik uygulamada, yüzey sertleş�ricinin ıslanmasına izin vermek
için serpme işlemi beton yayılmasından hemen sonra başlayabilir. 
Mala ile sıkış�rmaya helikopter malaların ağırlığı beton tara�ndan
karşılandığında başlanabilir. Elle uygulamada, yüzey sertleş�rici 3-5 
mm'den daha fazla parmak izi bırakmadığı süreden sonra serpilmelidir.
Periyodik olarak durum ve beton gelişiminin kontrol edilmesi, 
uygulamanın aşamaları ve sırası hakkında doğru karar verilmesini
sağlar.

·Elle Uygulama: Koşullara bağlı olarak, terleme suyunu uzaklaş�rınız 
veya buharlaşmasına izin veriniz. TESLA FLOOR 100 KUVARTZ 'betona 
iki aşamada (ilk aşama: 3 kg/m²; ikinci aşama: 2 kg/m²) düzgün olarak 
serpiniz. Beton yüzeyinde dalgalanma oluşturmaksızın uygulama 
yapabilmek için dikkat edilmesi gerekmektedir. Elle uygulamada genel 
uygulama miktarı 5 kg/m² dir. Dikkatsizce veya 2 metreden daha uzağa 
doğru serpilen yüzey sertleş�rici yüzey görünümünün düzgünlüğünü 
azal�r. TESLA FLOOR 100 KUVARTZ, betondaki su ile nemlenene 
kadar bekleyiniz. Mükemmel bir zemin oluşturmak için düşük devirli 
mekanik mala (helikopter) kullanınız. 

·Sıkış�rma: İlk aşama yüzey sertleş�rici zemine yedirildikten hemen 
sonra ikinci aşamanın da uygulaması yapılmalıdır

·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 

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

6 ay

Açık gri, kırmızı, yeşil

Çimento Esaslı Kuvartz Agregalı Yüzey Sertleş�rici

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Yüzey sertleş�rici uygulanmış yüzeye asla su eklemeyiniz

·TESLA FLOOR 100 KUVARTZ yüzeye, normalden daha kısa sürede
sertlik kazandırır. 

·Yan yana dökülecek olan döşemeler arasında kesim yapılırken dikkatli
olunmalıdır. 

·Son bi�rme, boşlukların kapa�lması ve ondülasyonların giderilmesi
elle veya helikopter mala ile yapılabilir.

·Yüzeyde gevşeklik veya şerbet ar�şı olması betonun halen taze
olduğu anlamına gelir. 

·Betonun plas�kliği veya priz başlangıcı izin verir vermez, ön düzeltme
en düşük açıyla, aynı düşük devirli fakat metal bıçaklı makine ile
yapılmalıdır. 

·Son düzeltme daha sonra yüksek devirle yapılmalıdır

Yoğunluk

Aşınma Dayanımı

1.45 ± 0.10 kg / lt (toz karışım)

C25 sını� beton üzerine uygulandığında, 
28 gün sonra, (23 ºC,70% bağıl nemde) aşınma, 
Yüzey sertleş�rici uygulanmamış betona göre % 40–50
azalmış�r. 
TESLA FLOOR 100 KUVARTZ'lu Beton: 3,2 cm³ / 50 cm² 
Referans Beton: 9,8 cm³ / 50 cm²

Sarfiyat

Sıcaklık

Bağıl Nem

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

En az +5°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

En az 30% rh / En fazla 98% rh

UYGULAMA VERİLERİ

Tabaka Kalınlığı 5 kg/m² sarfiyatla  2.5-3.0 mm
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ZEMİN SİSTEMLERİ

TESLA FLOOR 100 KORUNT

ÜRÜN TANIMI
TESLA FLOOR 100 KORUNT, çimento, korund agrega, katkılar ve 

pigmentlerden oluşan, tek bileşenli, kullanıma hazır, renkli, mineral 

agregalı beton yüzey sertleş�ricisidir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Beton: Tedarik edilen betonun kalitesi değişkenlik göstermemelidir. 
Beton çökme değerlerinin 75–100 mm arasında olması normal 
koşullarda en iyi sonuçları vermektedir. Beton döşemenin en düşük 
su/çimento oranının sabit olması ve tamamıyla sıkış�rılmış, iyi kaliteli 
betondan imal edilmesi sağlanmalıdır. Basınç dayanımı en az 
25 N/mm² olmalıdır. Op�mum beton kalitesinin sağlanması ve lif 
kullanıldığında liflerin karışım içerisinde iyice dağılabilmesi için, 
uygun TESLA süper akışkanlaş�rıcıların kullanımı önerilmektedir. En 
iyi sonuç için betonun, yeterli oranda çimento içermesi (300–350 
kg/m³) ve döşeme kalınlığının en az 15 cm kalın olması gereklidir. 
Dökülen betonu �treşimli mastar ile mastarlayınız. Betonun plas�kliği 
veya priz başlangıcı izin verir vermez yüzeye tahta malayla perdah 
yapılmalıdır. Hava sürüklenmiş betonlar yüzey sertleş�rici uygulamak 
için uygun yüzeyler değildir.

·Yüzey sertleş�riciler için uygulama zamanı betonun yerleşmesini 
etkileyen her değişkenden etkilenir ve bu nedenle aslında hâkim 
şartlara göre değişiklik gösterir. Otoma�k püskürtücü ve laser serpici 
ile mekanik uygulamada, yüzey sertleş�ricinin ıslanmasına izin 
vermek için serpme işlemi beton yayılmasından hemen sonra 
başlayabilir. Mala ile sıkış�rmaya helikopter malaların ağırlığı beton
tara�ndan karşılandığında başlanabilir. Elle uygulamada, yüzey 
sertleş�rici 3-5 mm'den daha fazla parmak izi bırakmadığı süreden 
sonra serpilmelidir. Periyodik olarak durum ve beton gelişiminin 
kontrol edilmesi, uygulamanın aşamaları ve sırası hakkında doğru 
karar verilmesini sağlar

·Elle Uygulama: Koşullara bağlı olarak, terleme suyunu uzaklaş�rınız 
veya buharlaşmasına izin veriniz. TESLA FLOOR 100 KORUNT 'betona 
iki aşamada (ilk aşama: 3 kg/m²; ikinci aşama: 2 kg/m²) düzgün olarak 
serpiniz. Beton yüzeyinde dalgalanma oluşturmaksızın uygulama 
yapabilmek için dikkat edilmesi gerekmektedir. Elle uygulamada genel 
uygulama miktarı 5 kg/m² dir. Dikkatsizce veya 2 metreden daha 
uzağa doğru serpilen yüzey sertleş�rici yüzey görünümünün 
düzgünlüğünü azal�r. TESLA FLOOR 100 KORUNT, betondaki su ile 
nemlenene kadar bekleyiniz. Mükemmel bir zemin oluşturmak için 
düşük devirli mekanik mala (helikopter) kullanınız. 

·Sıkış�rma: İlk aşama yüzey sertleş�rici zemine yedirildikten hemen
sonra ikinci aşamanın da uygulaması yapılmalıdır

·Derzler: Ortam sıcaklığına bağlı olarak uygulamadan sonra, 1–7 gün
 içerisinde yalancı derzler kesilmelidir. Kesme işi bi�kten sonra derzde 
kalan yağlı ar�klar ve şerbe� gecik�rmeden temizleyiniz

·TESLA FLOOR 100 KORUNT, tek seferde dökümü yapılan zeminler 
için aşınmaya dayanıklı, metalik olmayan 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, üre�m tesisleri, uçak 
hangarları, yapı marketler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, 
ofisler ve müzelerdir

·Yüksek aşınma dayanımı 

·Darbe dayanımı 

·Ekonomik ve uzun ömürlü zemin

·Yüzey tozumasının engellenmesi 

·Kaydırmaz yüzey oluşturur

·Gres ve yağlara dayanımın ar�rılması 

·Geniş renk yelpazesi 

Çimento Esaslı Korunt Agregalı Yüzey Sertleş�rici

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Yüzey sertleş�rici uygulaması çok rüzgârlı veya kuru koşullarda 
yapılmamalıdır. 

·Çimentosunun bir kısmı uçucu kül ile yer değiş�rilen betonlar daha 
yapışkan ve işlenebilirliği düşük olduklarından kullanılmamalıdır. 

·Su ve çimento içeriği gibi beton özelliklerindeki değişiklikler hafif renk 
farklılıklarına neden olabilir. 

·Yüzey sertleş�riciler uygulanan betonun doğal çeşitliliklerine bağlı 
olarak renk farkı oluşturabilir. Renk tutarlılığını ve devamını sağlamak 
için zemin yerleş�rme işlemi mümkün olduğunca temiz ve çevreden 
korunarak yapılmalıdır. 

·Kuruma işlemi süresince renk farklılıkları oluşması normaldir ve 
beklenen bir durumdur. 

·Çok düzgün bir TESLA FLOOR 100 KORUNT uygulaması için çaba 
gösterilmelidir. Doğru zamanlama ve perdahlama teknikleri zorunludur. 

·Düşük bağıl nemde (40% al�nda), yüzeyde çiçeklenme oluşabilir. 
Yüksek bağıl nemde (80% üstünde), terleme, daha yavaş kür alma ve 
sertleşme durumu oluşabilir ve bi�rme işleminin uzaması gerekebilir. 

·Kaydırmazlık özelliği kimyasal aşındırma ile geliş�rilebilir.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Çimento

25 kg kra� torba

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

6 ay

Açık gri, kırmızı, yeşil

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk

Aşınma Dayanımı

1.65 ± 0.10 kg / lt (toz karışım)

C25 sını� beton üzerine uygulandığında, 
28 gün sonra, (23 °C,70% bağıl nemde) aşınma,
Yüzey sertleş�rici uygulanmamış betona göre % 70–77
azalmış�r. 
TESLA FLOOR 100 KORUNT lu Beton: 2,1 cm³ / 50 cm² 
Referans Beton: 9,8 cm³/50 cm²

Sarfiyat

Sıcaklık

Bağıl Nem

Hafif yüke maruz yerlerde 6 kg/m² 
Orta yüke maruz yerlerde 8 kg/m² 
Ağır yüke maruz yerlerde 10 kg/m²

En az +5°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

En az 30% rh / En fazla 98% rh

UYGULAMA VERİLERİ
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TESLA EPOFLOOR-264 THIX

TESLA EPOFLOOR-264 THIX, iki bileşenli, renkli epoksi reçinedir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Yüzey Kalitesi / Ön Hazırlık

·Beton yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en 
az 25 N/mm²), çekme dayanımı en az 1.5 N/mm² olmalıdır. 

·Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi 
yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. 

·Beton yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbe�ni 
kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır. 

·Zayıf beton uzaklaş�rılmalı, kuşgözü boşluklar, delikler tamamen 
açık hale ge�rilmelidir. 

·Yüzey tamirleri, kuşgözü boşlukların/deliklerin doldurulması ve 
yüzeyin düzel�lmesi uygun ürünlerden olanlarla yapılmalıdır.

·Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce
�rça ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaş�rılmalıdır.

·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 Tekstürlü Epoksi Son Kat

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Yükselen rutube�n olduğu yüzeylerde ürünü uygulamayınız. 

·Astarın üzerini kumla köreltmeyiniz. 

·Taze uygulanmış TESLA EPOFLOOR-264 THIX rutube�en, yoğuşmadan 
ve sudan en az 24 saat süreyle korunmalıdır. Sınırlı etkiye maruz kalan
ve normal emicilikteki beton yüzeyler için kumla körel�lmiş sistem 
uygulanacaksa TESLAFLOOR  161 ile astarlamak gerekmemektedir.

·Rulo/ tekstürlü kaplamalar için: Düzgün olmayan yüzeyler kadar, kirli 
yerler de ince kaplamalarla kaplanamaz ve kaplanmamalıdır. Bu nedenle 
hem yüzey hem de bi�şiğindeki alanlar uygulamadan önce her zaman 
hazırlanmalı ve iyice temizlenmelidir. 

·Çatlakların doğru olarak değerlendirilmemesi ve doğru işlemden 
geçmemesi, servis ömrünü azaltabilir ve çatlağın kaplamaya 
yansımasına sebep olabilir. 

·Kesin renk eşleşmesi için, her alanın TESLA EPOFLOOR-263 SL' in aynı 
seri numaralı üre�minden yapıldığına emin olunuz. 

·Belirli koşullar al�nda, yerden ısıtmalı sistemler veya yüksek ortam 
sıcaklıkları ile birlikte yüksek noktasal yüklerin etki etmesi durumunda, 
reçinede izler oluşturabilir. 

·Eğer ısıtma gerekli ise gaz, yağ, parafin veya diğer fosil yakıtlı ısı�cıları 
kullanmayınız, bunlar yüzey görünümünü etkileyebilecek olan CO2 ve 
H2O su buharını yüksek miktarda üre�rler.

·Isıtma için sadece elektrikli, ılık hava üfleyen sistemleri kullanınız.

Karış�rma

·Karış�rmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak 
karış�rınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra muntazam bir 
karışım elde edene kadar 3 dakika boyunca sürekli olarak karış�rınız.
A ve B bileşenleri karış�rıldıktan sonra, kuvars kumunu nu ekleyiniz, 
muntazam bir karışım elde edene kadar 2 dakika kadar daha 
karış�rınız. Karışımın tam olarak yapıldığından emin olmak için 
malzemeleri başka bir kaba alınız ve tekrar düzgün bir karışım elde 
edene kadar karış�rınız. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için 
fazla karış�rmaktan kaçınınız. 

·Karış�rma Ekipmanları TESLA EPOFLOOR-264 THIX düşük hızlı 
(300-400 dev/dak) elektrikli bir karış�rıcı veya başka uygun bir 
ekipmanla iyice karış�rılmalıdır. Harçların hazırlanması için döner 
kovalı, kanallı veya düz �p karış�rıcı kullanınız. Betoniyer �p (serbest 
düşmeli) karış�rıcılar kullanılmamalıdır. 

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Epoksi

A Bileşeni 18,96 kg teneke 
B Bileşeni 5,04 kg teneke 
A ve B Bileşeni 24 kg set

Kuru ortamda +5°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

24 ay

Reçine- A Bileşeni renkli, sıvı 
Sertleş�rici- B Bileşeni şeffaf, sıvı Sınırsıza yakın renk seçeneğine
sahip�r. Doğrudan güneş ışığı etkisi al�nda renk atması ve 
farklılıkları oluşabilir; bu durum kaplamanın işlevini ve 
performansını etkilemez

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk

Ka� Madde

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

Basınç Dayanımı

Çekme Dayanımı

Çekmede Yapışma

Shore A

 %100 (Ağırlıkça ve Hacimce)

60 N/mm²

20 N/mm²

>1.5 N/mm²(betonda)

75 (7 gün)

Sıcaklık

Bağıl Nem

Pota Süresi

En az +10°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +10°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

En fazla %80

Sıcaklık           Pota Ömrü 
10°C                50 dakika 
20°C                25 dakika 
30°C                15 dakika

UYGULAMA VERİLERİ

Kürlenme
Süresi

TESLA EPOFLOOR-324 üzerine ürün uygulamadan önce: 
Yüzey Sıcaklığı      Minimum      Maksimum 
       +10°C                30 saat           72 saat 
       +20°C                24 saat           48 saat 
       +30°C                16 saat           36 saat

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

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

Uygulama Yöntemleri
Astar Sürekli, gözeneksiz bir ka�n yüzeyi kapladığına emin olunuz.
Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. Tercih edilen uygulama gelberi 
kullanılması ve rulo ile üzerinden geçilmesidir. 
Tesviye Harcı Pürüzlü yüzeylerin ilk önce tesviye edilmesi gereklidir. 
Tesviye harcı olarak TESLAFLOOR-156/-161/-160 ürününü mortar olarak 
kullanın. 
Tekstürlü Kaplama/Kaydırmazlığı ar�rılmış tekstürlü kaplama TESLA 
EPOFLOOR-264 THIX dökülür ve taraklı mala ile yayılır. Mercan rulo 
kullanılarak her iki yönde tarama yapılır ve bi�ş dokusu verilir. 
Sıyırma Ka� TESLA EPOFLOOR-264 THIX dökülür ve çekpas yardımı ile 
yayılır. Mercan rulo ve/veya kısa tüylü rulo kullanılarak her iki yönde 
tarama yapılır ve bi�ş dokusu verilir.

Uygulama 

·Uygulamadan önce yüzey rutube�ni, röla�f nemi ve çiy noktası 
şartlarının uygunluğunu tespit ve teyid ediniz. Eğer yüzey rutube� 
>%4 ise, uygun geçici rutubet bariyeri sistemi olarak kullanılmalıdır. 

ÜRÜN TANIMI



www.teslayali�m.com36

ZEMİN SİSTEMLERİ

TESLA EPOPRIME 20

TESLA EPOPRIME 20, iki bileşenli, düşük viskoziteli epoksi reçinedir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Uygulama

·Beton alt yüzeyler temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip
(en az 25N/mm²), çekme dayanımı en az 1.5 N/mm² olmalıdır. 

·Alt yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, gres, kaplama, yüzey kür
malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. 

·Beton alt yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento
şerbe�ni kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde
hazırlanmalıdır. 

·Zayıf beton uzaklaş�rılmalı, kuşgözü boşluklar, delikler tamamen açık
hale ge�rilmelidir.

·Alt yüzey tamirleri, kuşgözü boşlukların/deliklerin doldurulması ve
yüzeyin düzel�lmesi TESLA grubu ürünlerden uygun olanlarla
yapılmalıdır. 

·Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce
tercihen �rça ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaş�rılmalıdır.

·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 

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Epoksi

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

Güneş ışığından koruyarak +5°C ile +30°C arasındaki
sıcaklıklarda kuru ortamlarda depolanmalıdır.

24 ay

A Bileşeni: kahverengimsi- şeffaf, sıvı Sertleş�rici
B Bileşeni: şeffaf, sıvı

İki Bileşenli Epoksi Astar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Yüzeyden nem çıkışı olan yerlerde TESLA EPOPRIME 20 uygulamayınız.

·Taze uygulanmış TESLA EPOPRIME 20 rutube�en, yoğuşmadan ve 
sudan en az 24 saat süreyle korunmalıdır.

·Astarın yüzeyde göllenme yapmasına izin vermeyiniz. 

·TESLA EPOPRIME 20 harç kaplama, üzeri başka bir ürünle kaplanmadığı
sürece sık veya sürekli suyla temasa uygun değildir.

·Uygun agrega boyutu dağılımını sağlamak amacıyla epoksi harç
karışımları için pra�k denemeler yapılmalıdır.

·Dış mekanlarda sıcaklıkların düştüğü sırada uygulama yapılmalıdır. 
Sıcaklıkların yükseldiği sırada uygulama yapılırsa artan ısı nedeniyle 
“toplu iğne başı” boşluklar oluşabilir. 

·Yapı derzleri ön tamir gerek�rmektedir. 

·Çatlakların doğru değerlendirilmemesi ve doğru işlemden geçmemesi
servis ömrünü azaltabilir ve çatlağın kaplamaya yansımasına sebep
olabilir. 

·Eğer ortamı ısıtmak gerekiyor ise gaz, yağ, parafin veya diğer fosil
yakıtlı ısı�cıları kullanmayınız. Bunlar yüzey görünümünü etkileyen
yüksek miktarda karbondioksit ve su buharı ortaya çıkarır. Isıtma amaçlı,
sadece elektrikli, ılık hava üfleyen sistemleri kullanınız.

Karış�rma ve Uygulama

·Karış�rmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak 
karış�rınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra muntazam bir 
karışım elde edene kadar 3 dakika boyunca sürekli olarak karış�rınız 
(düşük hızlı (300-400 dev/dak) elektrikli bir karış�rıcı veya başka 
uygun bir ekipmanla iyice karış�rılmalıdır).

·A ve B bileşenleri karış�rıldıktan sonra, kuvars kumunu eklenecek ise
ekleyiniz, muntazam bir karışım elde edene kadar 2 dakika kadar
daha karış�rınız. 

·Karışımın tam olarak yapıldığından emin olmak için malzemeler
başka bir kaba alınız ve tekrar düzgün bir karışım elde edene kadar
karış�rınız. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için fazla 
karış�rmaktan kaçınınız 

·Uygulamadan önce yüzey rutube�ni, röla�f nemi ve çiy noktası 
şartlarının uygunluğunu kontrole ediniz. 

·Eğer yüzey rutube�> %4 ise, TESLA ilgili ürünlerinden birini rutubet 
bariyeri sistemi olarak kullanılmalıdır. 

·Astar; sürekli, gözeneksiz bir ka�n yüzeyi kapladığına emin olunuz. 
Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. TESLA EPOPRIME 20 �rça, 
rulo veya gelberi ile uygulanabilir. 
Tesviye harcı; Pürüzlü yüzeylerin ilk önce tesviye edilmesi gereklidir. 
Tesviye harcını istenen kalınlığa göre taraklı mala/ gelberi ile uygulayınız. 
Arakat kaplama; TESLA EPOPRIME 20 yüzeye dökülür, taraklı malayla 
yayılır. Düzgün bir kalınlık elde etmek için, hemen üzerinden iki yönde 
kirpi rulo ile geçiniz ve gerekli ise yaklaşık 15 dakika sonra (+20°C de) 
fakat 30 dakika dolmadan önce (+20°C de) önce hafifçe, ardından
aşırı şekilde kuvars kumu ile körel�niz. 
Aderans köprüsü olarak; TESLA EPOPRIME 20'i �rça, rulo veya gelberi
ile uygulayınız Tercih edilen uygulama gelberi kullanılması ve rulo ile
üzerinden geçilmesidir. 
Epoksi harç / tamir harcı olarak; Harcı hala “yapışkan” durumda olan
aderans köprüsü üzerine seviye ayarlama çıtaları kullanarak yayınız.
Kısa bir süre sonra bir mala veya Teflon kaplı perdah makinası (genelde
20-90 dev/dak) ile sıkış�rıp, yüzeyi düzel�niz

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Çekme Yapışma
Dayanımı

A Bileşeni 1,6 kg/l / B Bileşeni 1,0 kg/l / Set 1,4 kg/l

100% (hacimce) / 100% (ağırlıkça)

>1.5 N/mm2 (Betondan kopma)

Sarfiyat

Sıcaklık

Pota Ömrü

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
En az +10°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +10°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Sıcaklık      Süre 
+10°C        50 dakika 
+20°C        25 dakika 
+30°C        15 dakika

UYGULAMA VERİLERİ

Kür Süresi

TESLA EPOPRIME 20 üzerine solvent içermeyen ürünler
uygulamadan önce: 
Yüzey sıcaklığı      En az      En fazla 
+10°C                24 saat        4 gün 
 +20°C               12 saat        2 gün 
+30°C                  8 saat        24 saat
TESLA EPOPRIME 20 solvent içeren ürünler uygulamadan önce:
Yüzey sıcaklığı     En az       En fazla 
+10°C              36 saat         6 gün 
+20°C              24 saat         4 gün 
+30°C              16 saat         2 gün

Karışım Oranı A bileşeni/B bileşeni = 79/21 (ağırlıkça)
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ZEMİN SİSTEMLERİ

TESLA EPOFLOOR-324

TESLA EPOFLOOR-324, iki bileşenli, epoksi pastası ile renklendirilmiş,
poliüretan esaslı, kendiliğinden düzleşen, sert-elas�k özellikteki
poliüretan reçinedir. TESLA EPOFLOOR-324 ortam koşullarına olan 
hassasiye� azal�r ve yüzey bi�şini daha este�k hale ge�rir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Yüzey Kalitesi / Ön Hazırlık
Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi 
yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.Tüm toz, gevşek ve oynak 
parçacıklar ürünün uygulamasından önce �rça ve/veya elektrikli 
süpürge ile yüzeyden uzaklaş�rılmalıdır. Minimum çekme dayanımı 
1.5 N/mm² olmalıdır. 

·Üre�m ve depolama tesisleri, imalathaneler vb. yerlerde bulunan 
endüstriyel zeminlerde çatlak köprüsü kurma özellikli düzgün yüzeyli 
kaplama

·Islak çalışma alanları (gıda ve içecek sanayi vb), otopark döşemeleri
ve yükleme rampaları vb. yerler için kumla körel�len kaplama 

·Araç otopark rampaları ve yükleme rampaları gibi alanlar 

·Asfalt yüzeyler üzerine uygulanabilir 

·Mağaza, sergi alanı ve depolama alanları gibi iç mekanlarda 
kullanılabilir.

·Esnek ve sert-elas�k 

·Çatlak köprüleme 

·Asfalt yüzeyler üzerine uygulanabilme (Mas�k asfalt)

·İyi kimyasal ve mekanik dayanım 

·Solvent içermez ve düşük VOC salınımı 

·Kaydırmaz yüzey olasılığı 

·Kolay uygulanabilme ve temizlenebilme 

·Ekonomik 

·Nem hassasiye� düşük

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Poliüretan (PUR)

A bileşeni 20,25 kg teneke 
B Bileşeni 4,75 kg teneke
A ve B Bileşeni 25,00 kg set

Kuru ortamda +5°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda
depolanmalıdır.

12 ay

A Bileşeni renkli, sıvı 
B Bileşeni kahvrerengi, sıvı 
TESLA EPOFLOOR-324 geniş renk seçeneklerine sahip�r

İki Bileşenli Ser-Elas�k Kendiliğinden Yayılan Zemin Kaplaması

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Hammadelerden ötürü oluşabilecek renk farklılıkları kaçınılmazdır. 
Bu durum genelde, sarı veya turuncu gibi parlak tonlarda kuvars kumu
ile meydana gelebilir ve dolgudan dolayı renk değişimleri görülebilir. 
Bu renkler ile ürün üst kat olarak kullanıldığında opaklık sınırlıdır. Bir
referans alanın uygulanması şiddetle tavsiye edilir. 

·UV ve dış etmenler sebebiyle, renk değişimleri gözlenebilir. Renk 
sürekliliğini sağlamak için ürünün A ve B bileşenlerinin aynı üre�m
numaralı seriden kullanılmasına dikkat ediniz.

·Nem çıkışının olduğu yüzeylerde TESLA EPOFLOOR-324 'ü 
uygulamayınız.

·Eğimi %1'den fazla olan yüzeylerde uygulamayınız. 

·Taze uygulanmış TESLA EPOFLOOR-324 rutube�en, yoğuşmadan ve 
sudan en az 24 saat süreyle korunmalıdır. 

·Çatlakların doğru değerlendirilmemesi ve doğru işlemden geçmemesi
servis ömrünü azaltabilir ve çatlağın kaplamaya yansımasına sebep 
olabilir.

·Bazı durumlarda yüksek noktasal yük ile yerden ısıtma sistemi veya 
yüksek ortam sıcaklığı olan yerlerde reçinede izler oluşabilir. 

·Eğer ortamı ısıtmak gerekiyorsa ise gaz, yağ, parafin veya diğer fosil 
yakıtlı ısı�cıları kullanmayınız. Bunlar yüzey görünümünü etkileyen 
yüksek miktarda CO2 ve H2O su buharı ortaya çıkarır. 

·Isıtma amaçlı sadece elektrikli, ılık hava üfleyen sistemleri kullanınız.

Yoğunluk

Ka� Madde

A Bileşeni 1.4 kg/l 
B Bileşeni 1.2 kg/l 
Dolgulu Reçine Karışımı (1:0.3) 1.6 kg/l  
1:0.5 oranında F34 kuvars kumu (0.1 - 0.3 mm.) ile
karış�rılmış�r.

Karış�rma
Karış�rmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak 
karış�rınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra düzgün yayılı 
bir karışım elde edene kadar 2 dakika boyunca sürekli olarak 
karış�rınız. A ve B bileşenleri karış�rıldıktan sonra 0.1- 0.3 mm kuvars 
kumunu ekleyiniz ve düzgün yayılı bir karışım elde edene kadar 2 
dakika kadar daha karış�rınız. Karışımın tam olarak yapıldığından 
emin olmak için malzemeleri başka bir kaba alınız ve tekrar düzgün 
bir karışım elde edene kadar karış�rınız. Karışımdan sonra, uygulama 
öncesi 3 dakika kadar bekleyiniz. Karış�rma Ekipmanları TESLA 
EPOFLOOR-324 düşük hızlı (300-400 dev/dak) elektrikli bir karış�rıcı 
veya başka uygun bir ekipmanla iyice karış�rılmalıdır. 

Sıcaklık

Bağıl Nem

Pota Süresi

En az +10°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +10°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

%75–80

Sıcaklık           Pota Ömrü 
10°C                40 dakika 
20°C                30 dakika 
30°C                20 dakika

UYGULAMA VERİLERİ

Kürlenme
Süresi

TESLA EPOFLOOR-324 üzerine ürün uygulamadan önce: 
Yüzey Sıcaklığı      Minimum      Maksimum 
       +10°C                30 saat           72 saat 
       +20°C                24 saat           48 saat 
       +30°C                16 saat           36 saat

Karışım Oranı A bileşeni: B bileşeni = 81 : 19 (ağırlıkça)

Aşınma Dayanımı

Çekme Dayanımı

Kopmada Uzama

Çekmede Yapışma

Shore A

 %100 (Ağırlıkça ve Hacimce)

65 mg (14gün)

14 N/mm²

90 % (reçine / 28 gün)

>1.5 N/mm²(betonda)

60 (7 gün)

Uygulama
Uygulamadan önce, yüzey nem oranı, bağıl nem ve yoğuşma 
noktasını kontrol ediniz. TESLA EPOFLOOR-324 dökülür, taraklı mala 
veya gelberi ile yayılır. Kendiliğinden düzleşen kaplama olarak 
kullanıldığında, düzgün kalınlık ve sürüklenen havanın a�lması için 
kirpi rulo ile her iki doğrultuda üzerinden geçilmelidir.
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TESLA ASTAR

ÜRÜN TANIMI
Beton veya harç uygulamaları sonrası üzerine yapılacak uygulamalar

öncesi yüzeyleri astarlamak için kullanılan tek bileşenli, çok amaçlı,

 renkli, akrilik kopolimer esaslı malzemedir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·TESLA ASTAR, �rça veya rulo (daha iyi penetrasyon ve verimlilik 
sağlar) ile sürülür ve daha sonra kurumaya bırakılır. 

·Yüzeyde göllenme olmamasına dikkat ediniz. 

·Kuruduktan sonra üzerine sıva şap veya karo-fayans yapış�rma harcı
uygulanabilir. 

·Kullanmadan önce TESLA ASTAR, ı iyice çalkalayınız!

·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.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Su bazlı, akrilik kopolimer dispersiyon

20 kg' lık plas�k kovalarda

Açılmamış ambalajlarda, nemden korunmalıdır. 

12 Ay

Renkli Sıvı

Çok Amaçlı Astar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Sıvalar ve döşeme şapları gerek�ği şekilde kür edilmelidir.

·Uygulanan alan donma-çözünme etkilerinden korunmalıdır.

·Şüphe edilmesi durumunda küçük bir alanda deneme yapınız.

·Endüstriyel kaplama al� uygulamaları için kullanmayınız.

·Önerilenden düşük sıcaklıklarda uygulandığında ürünün kür alma 
süresi uzayacak�r.

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

1,02±0,02gr/cm³

%20±1

Sarfiyat

Sıcaklık

Bekleme Süresi

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 100-200 gr/m². 
Bazı yüzeyler yukarıda belir�lenden daha yüksek 
sarfiyat gerek�rir. 

En az +10°C, en fazla. +30°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +10°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

Hava koşullarına bağlı olarak 4-8 saat 
Verilen süreler yaklaşık�r ve değişen ortam 
koşullarından ısı ve bağıl nemden etkilenecek�r

UYGULAMA VERİLERİ

Bekleme Süresi En fazla 75%



TESLA BİTÜM KOTE

ÜRÜN TANIMI
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.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

·Uygulama yapılacak yüzey yapışmayı engelleyen toz, kir, kalıp yağı,
cüruf, boya gibi kalın�lardan arındırılmalıdır.

·Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta
olan yüzeyler kazınmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa TESLA
FIX serisi ürünler ile tamir edilmelidir.

·Yüzey uyulama öncesinde kuru olmalıdır.

·Çok gözenekli ve delikli yüzeylerde, yüzeyi düzeltme ve hava
kabarcıklarını önlemek amacıyla TESLA FIX ile yüzeydeki boşluk ve
gözenekler kapa�lmalıdır.
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·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.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Yoğunluk

Ka� Madde Oranı

Su bazlı bitüm emülsiyonu

Ambalajında kahverengi kuruduktan sonra siyah

17 kg plas�k kova

Ürün, güneş görmeyen yerlerde depolanmalı, 
dondan korunmalıdır.

24 ay

0,980±005 gr/cm³

%48 ±1

Su Bazlı Bitüm Astar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Karış�rma ve Uygulama

·Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. 

·Zemin, yapışmayı engelleyecek toz, kir, yağdan arındırılmalı, gevşek 
parçalar kazınmalıdır. 

·Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

·TESLA BİTÜM KOTE, yaklaşık %20-25 oranında su eklenerek iyice 
karış�rılmalıdır. 

·Yüzeye, �rça veya rulo ile uygulanmalıdır. 

·Uygulama iki kat yapılmalıdır. Bir kat tam kurumadan, diğer kat 
sürülmemelidir. 

·Astar kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır. 

·Aletler, uygulamadan hemen sonra sabunlu su ile kuruduktan sonra 
sanayi �pi çözücüler ile temizlenmelidir

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Kutu kapağını açık bırakmayınız.

·Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.

·Uygulamaya ara verildiğinde ambalaj kapalı tutulmalıdır.

·Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.

·Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat

Sıcaklık

Karışım Oranı

Her sürüşte 400 g/m².

En az +5°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

5/1 oranında su ile incel�lir

UYGULAMA VERİLERİ

Kuruma Süresi

Tam Kuruma Süresi

Yaklaşık 1 Saat

5-6 Saat
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TESLA PRİMER 10

TESLA PRİMER 10, 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.

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·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

Brüt Beton Astarı

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Reçine esaslı dispersiyon

12 kg plas�k kova

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

12 ay

Koyu kıvamlı sıvı, Açık kahverengi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk
Birim ağırlık (ürün): ~ 1,50 kg/lt 
Karışım birim ağırlık: ~ 1,30 kg/lt (TESLA PRİMER 10: Su, 
12:5- ağırlıkça)

Sıcaklık En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama dış hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

UYGULAMA VERİLERİ

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

Sarfiyat

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

ÜRÜN TANIMI

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR
Yüzey Kalitesi / Ön Hazırlık
TESLA PRİMER 10, kendi ambalajı içerisinde düşük devirli bir karış�rıcı
(en fazla 500 dev/dk) ile homojen ve topaksız bir karışım elde 
edinceye kadar mekanik olarak karış�rılmalıdır. Uygun miktarda su ile
hazırlanan karışımı, tekstürlü rulo kullanarak yüzeye eşit miktarda
olacak şekilde tek kat halinde uygulayınız.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·+20°C sıcaklıkta yaklaşık 2 saa�e yüzey kuru hale gelir (Ortam sıcaklığı,
yüzey sıcaklığı, havanın rutube� ve kaplama kalınlığına bağlıdır) 

·Astar tabakası üzerine kaplama yapılmadan önce en az 24 saat
beklenmelidir.

Uygulama

·Uygulama esnasında karışımın homojenliğini sağlamak için ürünün
belirli aralıklar ile karış�rılması gerekebilir. 

·Üzerine yapılacak kaplamanın aderansını olumsuz yönde
etkileyeceğinden, uygulama esnasında ve sonrasında TESLA PRİMER
10'un toz vb. nedenlerden ötürü kirlenmesi engellenmelidir. 

·Islak, donmuş veya nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. 

·Uygulanan malzeme kürünü tamamlayana kadar su, yağmur vb.
etkilere maruz bırakılmamalıdır. 

·Daha pürüzlü yüzey gerek�ği durumlarda, karışım suyu azal�larak
uygulama yapılabilir. 

·Sadece yeterli derecede emici ve sağlam yüzeylere uygulama
yapılmalıdır. 

Uygulama
Kalınlığı

En az: 0.2 mm 
En fazla: 0.3 mm
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TESLA PRİMER 20

TESLA PRİMER 20, pürüzsüz ve gözeneksiz yüzeyler için, akrilat bazlı
astar. İç mekan kullanımı içindir.

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·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

Emici Olmayan Yüzeyler İçin Astar

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Akrilat dispersiyon

3 kg, 10 kg ve 15 kg plas�k kovalarda

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

12 ay

Pembe

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk 1,30±0,05 kg/lt

Sıcaklık En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama dış hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

UYGULAMA VERİLERİ

Kuruma Süresi Yaklaşık olarak 3 saat

Sarfiyat Yaklaşık olarak 100- 150 g/m²

ÜRÜN TANIMI

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR
Yüzey Hazırlığı

·Yüzey toz, yağ, gres, parafin, gevşek ve oynak parçacıklar gibi 
malzemelerden arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır.

·Yüzey, �rça vb. uygun temizleme ekipmanı kullanılarak temizlenmeli 
ve uygulamaya hazır hale ge�rilmelidir. 

·Nemli veya ıslak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. 

Karış�rma

·TESLA PRİMER 20, seramik astarı olarak uygulamadan önce yavaş
bir şekilde karış�rarak homejen bir kıvama ge�riniz 

·400-600 devir/dak.'lık karış�rıcı yardımı ile ortalama 4 dakika
boyunca homojen karışım elde edilinceye kadar karış�rılır.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Üzerine yapılacak kaplamanın aderansını olumsuz yönde 
etkileyeceğinden, uygulama esnasında ve sonrasında TESLA PRİMER 20 
Seramik Astarı'nın toz vb. nedenlerden ötürü kirlenmesi engellenmelidir. 

·Islak, donmuş veya nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

·Uygulanan malzeme kürünü tamamlayana kadar su, yağmur vb. 
etkilere maruz bırakılmamalıdır. 

·Sadece yeterli derecede emici ve sağlam yüzeylere uygulama
yapılmalıdır.

Uygulama

·Fırça yardımı ile homojen dağılım sağlanacak şekilde yüzeye
uygulanır.

·Yüzey �pine ve uygulamaya bağlı olarak uygulama kat sayısı
değişebilir.

·Kat başına düşecek kalınlık en fazla 200 mikron olmalıdır. 

·Oluşan hafif kumlu yüzeyin tamamen kuruduğu tespit edildikten
sonra diğer uygulamalara geçilebilir.
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TESLA PRİMER 30

TESLA PRİMER 30, kopolimer akrilik esaslı, emici yüzeyler için 
aderans ve işlenebilirliği ar�rıcı astardır.

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·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

Emici Yüzeyler İçin Astar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıcaklık En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama dış hava sıcaklığı)
En az +5°C, en fazla. +30°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

UYGULAMA VERİLERİ

Kuruma Süresi Yaklaşık olarak 2 saat

Sarfiyat Yaklaşık olarak 100- 150 g/m²

ÜRÜN TANIMI

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR
Yüzey Hazırlığı

·Yüzey toz, yağ, gres, parafin, gevşek ve oynak parçacıklar gibi 
malzemelerden arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır.

·Yüzey, �rça vb. uygun temizleme ekipmanı kullanılarak temizlenmeli
ve uygulamaya hazır hale ge�rilmelidir. 

·Uygulama yapılacak yüzey özelliğine bağlı olarak su ile incel�lme
oranı değişir.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Üzerine yapılacak kaplamanın aderansını olumsuz yönde 
etkileyeceğinden, uygulama esnasında ve sonrasında TESLA PRİMER 20 
Seramik Astarı'nın toz vb. nedenlerden ötürü kirlenmesi engellenmelidir. 

·Islak, donmuş veya nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

·Uygulanan malzeme kürünü tamamlayana kadar su, yağmur vb. 
etkilere maruz bırakılmamalıdır. 

·Sadece yeterli derecede emici ve sağlam yüzeylere uygulama
yapılmalıdır.

Karış�rma

·TESLA PRİMER 30, uygulamadan önce yavaş bir şekilde karış�rarak 
homejen bir kıvama ge�riniz 

·400-600 devir/dak.'lık karış�rıcı yardımı ile ortalama 4 dakika boyunca
homojen karışım elde edilinceye kadar karış�rılır.

Uygulama

·TESLA PRİMER 30 �rça veya rulo yardımı ile homojen dağılım 
sağlanacak şekilde yüzeye uygulanır. 

·Ortalama 2 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilebilir. 

·Uygulamanın tamamlanmasından sonra malzemenin kuruduğu
tespit edilmelidir. 

·Malzemenin kuruduğu tespit edildikten sonra diğer uygulamalara
geçilebilir. (Ortalama 24 saat) 

·TESLA PRİMER 30'nın incel�leceği su miktarı; uygulama yapılacak
yüzeyin emiciliğine, ortamın sıcaklığına ve nemine bağlı olarak 
değişkenlik gösterir. 

·Seramik uygulamasından önce emici yüzeylerde kullanımında; 
TESLA PRİMER 30 1/1 oranında su ile incel�lmelidir. 

·Yataydaki şap uygulamalarında kullanımında; TESLA PRİMER 30 1/1
oranında su ile incel�lmelidir. 

·Duvar kağıdı ve boya yapılacak emici yüzeylerde astar olarak 
kullanımında; TESLA PRİMER 30 1/2 oranında su ile incel�lmelidir. 

·Alçı sıva uygulamasının ardından emici yüzeylerde hızlı su emilimini 
önleme amaçlı kullanımında; TESLA PRİMER 30 birinci ka�a 1/2 
oranında su ile incel�lip, ikinci kat için 1/1 oranında su ile incel�lmelidir. 

·Halı al� şaplarının tozumazlığının sağlanmasında kullanımında; 
TESLA PRİMER 30 birinci ka�a 1/3 oranında su ile incel�lip, ikinci kat
için 1/1 oranında su ile incel�lmelidir.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Akrilat dispersiyon

20 kg plas�k bidon

Kuru şartlarda, nemden koruyarak depolanmalıdır.

12 ay

Beyaz

Yoğunluk 1,10±0,05 kg/lt



TESLA EPODUR-52

ÜRÜN TANIMI

TESLA EPODUR-52, epoksi esaslı solventsiz,düşük viskoziteli, iki 

bileşenli yüksek dayanımlı enjeksiyon reçinesidir.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Sağlam, temiz,yağ, gres, eski kaplamalar vb. yabancı maddelerden
arındırılmış olmalıdır. 

·İyi yapışma için beton, aşındırılmalı, mekanik yöntemlerle doğru
olarak hazırlanmalıdır. 

·Çatlakların içindeki toz basınçlı hava ile uzaklaş�rılmalıdır. 
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·Betona, harca, taşa, çelik ve ahşaba iyi aderans sağlayan enjeksiyon 
reçinesi olarak kullanılır.

·Köprüler ve diğer mühendislik yapılarında vb. kolon, kiriş, temel,
duvar, zemin ve su tutucu yapılardaki boşluk ve çatlakları doldurmak
için kullanılır.

·Su geçişine karşı etkili bir bariyer olmanın, yanısıra beton elemanları
yapısal olarak birbirine yapış�rmayı sağlar

·Yüksek mekanik ve yapışma dayanımlarına sahip�r 

·Solventsizdir 

·Düşük viskozitelidir 

·Düşük sıcaklıklarda kullanılabilir 

·Rötresiz kür alır 

·Kuru ve rutubetli ortamlarda uygulanabilir

·Ser�r ama kırılgan değildir

·Tek bileşenli pompalarla enjekte edilebilir 

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Yoğunluk

Viskozite

Basınç Dayanımı

Epoksi reçine

A bileşeni: şeffaf 
B bileşeni: kahverengimsi
A+B bileşenleri: sarımsı- kahverengi

3 kg set teneke

Kuru ortamda +5°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda
depolanmalıdır.

24 ay

A+B karışımı (2:1): 1,1 kg/l

+20°C ~ 430 mPas

Düşük Viskoziteli Epoksi Esaslı Enjeksiyon Reçinesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

52 N/mm²

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Enjeksiyon yapılacak çatlakların maksimum genişliği: 5 mm. 

·TESLA EPODUR-52 kuru ve rutubetli ortamlar için uygundur fakat 
ıslak koşullarda uygulanamaz.

Sarfiyat

Sıcaklık

Karışım Oranı

1 kg TESLA EPODUR-52, 1 litreye eşdeğerdir

En az +5°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

A:B= 2 : 1 ağırlıkça ve hacimce

UYGULAMA VERİLERİ

Yüzey Nem
Kuru veya rutubetli 
(doygun ama yüzey kuru: yüzeyde serbest su olmayacak)
Yaklaşık 1 saat

Çekme Dayanımı

Eğilmede Çekme
Mukaveme�

37 N/mm²

61 N/mm²

Karış�rma ve Uygulama

·B bileşeninin hepsini A bileşenine ekleyiniz. Düşük hızlı bir elektrikli
karış�rıcı ile (en fazla 250 dev/dak) en az 3 dakika boyunca karış�rınız.
Hava sürüklememeye dikkat ediniz. 

·Yatay döşemelerdeki çatlak: Bir �rça yardımıyla birkaç kez yüzeye
yedirerek uygulayınız 

·Döşemenin al�nda da gözüken çatlaklar uygun bir epoksi esaslı harç
veya uygun bir çimento esaslı harç ile öncelikle alt tara�an 
kapa�lmalıdır. 

·Düşey yapılardaki çatlaklar: Karış�rılmış TESLA EPODUR-52 çatlaklara
tek bileşenli enjeksiyon pompası kullanılarak basınçla enjekte edilebilir. 

·Enjeksiyon noktaları çatlağın yanlarından yaklaşık 25 cm aralıklarla 
yerleş�rilir ve enjeksiyon işlemi sırasında reçinenin dışarı çıkmasını
engellemek amacıyla enjeksiyon noktaları arasındaki çatlak yüzeyi
uygun harç ile kapa�lır. 

·Düşey çatlaklarda enjeksiyon işlemi her zaman aşağıdan yukarıya 
doğru yapılmalıdır. 

·Enjeksiyon reçinesinin bir sonraki uçtan çık�ğı görüldükten sonra
enjeksiyonun yapıldığı uç kapa�lır ve takip eden uçtan işleme
devam edilir. 

·Enjeksiyon işleminin tamamlanmasından sonra enjeksiyon noktaları
ve bunlar arasındaki çatlağı kapatan malzeme kaldırılır. 
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TESLA EPODUR-330

TESLA EPODUR-330, epoksi esaslı iki bileşenli, �ksotrpik özellikli
epoksi esaslı yapış�rıcıdır.

UYGULAMA VE HAZIRLIKLAR

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

·Beton yüzey sağlam ve yeterli çekme dayanımı olan en az 
1.0 N/mm2 veya tasarımın gerek�rdiği minimum yüzey çekme 
dayanımını sağlamalıdır. 

·Kullanım alanı için özel tasarlanmış elyaflarının kuru uygulama
yöntemiyle uygulanmasında kullanılır.

·Islak uygulama sistemi için astar olarak kullanılır. 

·Düzgün yüzeylere karbon lif dona�lı polimer plakaların
yapış�rılmasında kullanılır

·Kolay karış�rılır, mala ve doyurma rulosu ile uygulaması kolaydır.

·Elle empregnasyon (doyurma) işlemi içindir.

·Düşey ve baş üstü yüzeylerde uygulanır.

·Birçok yüzeye iyi aderans sağlar.

·Yüksek mekanik özelliklere sahip�r 

·Al�na ayrı bir astar uygulaması gerekmez 

Epoksi Esaslı Tixotropik Yapış�rma ve Empregnasyon Reçinesi

Uygulama Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

·Uygulamadan sonra en az 24 saat boyunca TESLA EPODUR-330 
yağmurdan korunmalıdır. 

·Dokumanın yerleş�rilmesi ve rulo ile laminasyon işleminin malzemenin
çalışabilirlik süresi içerisinde yapılmasına dikkat ediniz. 

·Düşük sıcaklıklarda ve/veya yüksek röla�f rutubetli ortamda, kürünü
almış TESLA EPODUR-330 yüzeyinde yapışkan bir tabaka oluşabilir. 
Bu kürünü almış epoksi üzerine ilave bir kat kaplama malzemesi
uygulanacaksa, oluşmuş yapışkan tabaka uzaklaş�rılarak iyi aderans
sağlanması garan�lenmelidir. 

·Bu yapışkan tabaka suyla yıkanarak temizlenebilir. 

·Takip edecek ka� uygulamadan önce yüzey bir bezle kurulanmalıdır 

·Soğuk veya sıcak ortamlarda uygulama yapılacağı durumlarda
karış�rma, uygulama ve kullanma süresi limitleri özelliklerini
iyileş�rmek için, malzemeyi uygulamadan önce 24 saat boyunca 
sıcaklığı kontrollü depolama yerinde tutunuz.

Ürün Yapısı

Görünüm

Ambalaj

Depolama

Raf Ömrü

Epoksi reçine

5 kg set teneke ( A Bileşeni: 3,75 kg + B Bileşeni: 1,25 kg)

Kuru ortamda +5°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda
depolanmalıdır.

24 ay

A bileşeni: beyaz macun 
B bileşeni: gri macun 
A + B karışımı: açık gri macun

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk

Viskozite

A+B karışımı (4:1): 1.30 ± 0.1 kg/l (A+B bileşeni)

Çekme Yapışma

Sıcaklık           Viskozite 
+10 °C           10 000 mPas 
+23 °C             6 000 mPas 
+35 °C             5 000 mPas

> 4 N/mm² (Kumlanmış yüzeyde)

Sıcaklık

Yüzey Nem

Pota Süresi

En az +10°C, en fazla. +35°C (dış ortam hava sıcaklığı)
En az +10°C, en fazla. +35°C (uygulama yüzey sıcaklığı)

< 4 % pbw

Sıcaklık              Pota ömrü                     Açıkta bekletme süresi 
+10 °C               90 dakika                       90 dakika
+23 °C               60 dakika                       60 dakika
+35 °C               30 dakika                       30 dakika

UYGULAMA VERİLERİ

Karışım Oranı

A bileşeni: B bileşeni = 4 : 1 ağırlıkça 
Dökme malzeme kullanıldığında, her bir bileşenin doğru bir 
şekilde tar�lması ve dozlanmasıyla kesin karışım oranı 
korunmalıdır

Sarfiyat Genel olarak: 0.7- 1.5 kg/m²

ÜRÜN TANIMI

Karış�rma ve Uygulama

·Kullanıma hazır ambalaj: A+B bileşenlerini en az 3 dakika boyunca 
düşük hızlı (maks. 300 dev/dak) elektrikli matkap ucuna takılmış 
spiral �pli karış�rıcı vasıtasıyla malzeme düzgün kıvamlı ve homojen
gri renkli olana kadar karış�rınız. 

·Karış�rma işlemi sırasında hava sürüklenmemesine dikkat ediniz. 

·Ardından tüm karışımı temiz bir kaba boşal�p yaklaşık 1 dakika 
boyunca hava sürüklenmesini en az da tutabilmek için düşük hızda 
tekrar karış�rınız. 

·Sadece pota ömrü (potlife) içerisinde kullanılabilecek kadar 
malzemeyi karış�rınız. 

Çekme Dayanımı

Kopmada Uzama

30 N/mm²

0.9 % (7 gün sonra,+23 °C'de)
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