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Çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhalarını (EPS, XPS, taş yünü vb .) beton, tuğla, gaz beton 
gibi yüzeylere yapıştırmak için kullanılan yapıştırma harcıdır. 

• Konutlar, alışveriş merkezleri ve hastaneler,
• Yatay, düşey ve baş üstü uygulamalarda,
• Her türlü mineral yüzey üzerinde,
• İç ve dış mekanlarda, brüt beton, tuğla, gaz beton üzerine ısı yalıtım levhasını yapıştırmak için
kullanılır.
• Mantolama dışındaki uygulamalarda da genel yapıştırıcı olarak kullanılabilir.

• Uygulaması ve şekil verilebilmesi kolaydır.
• Her türlü iklim koşullarına karşı yüksek dayanım gösterir.
• Uzun ömürlüdür.
• Buhar geçirgenliğine sahiptir.
• Yanıcı değildir.

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi 
benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyler düzgün olmalıdır, 
zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun 
TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. 
Yüzey Hazırlığı: Uygulanacak zemin önceden hafif rutubetlendirilmelidir. ıslaklık ve su birikintisi 
olmamalıdır. Zeminde bozukluklar çok fazla ise ayrıca önceden ince veya kaba sıva yapılmalıdır. 

Çerçeve Yöntemi: lsı yalıtım levhasının tüm kenarlarına, çerçeve şeklinde mala yardımı İle 
TEKNOİZOFİX uygulanır. Ayrıca levhanın tam ortasının 1 0'ar cm sağ ve sol yanlarına iki adet öbek 
şeklinde TEKNOİZOFİX yapıştırma harcı mala öbek olacak şekilde konur. 
Bu yöntem genellikle düzgün olmayan veya eski bina duvarlarında uygulanır. Yüzey çok bozuksa ısı 
yalıtım plakası şekli bozulacak şekilde yapıştırılmaya zorlanmamalıdır. Bu durumda TEKNOİZOFİX 
prizini alırken ısı yalıtım plakası eski haline gelmeye çalışırsa tek yönlü yapışma zafiyetleri görülebilir. 
Taraklama Yöntemi: ısı yalıtım levhası bina yüzeyine dişli mala yardımıyla uygulanır. Bu yöntem 
genellikle çok düzgün yüzeylerde uygulanır. Bozuk yüzeylerde uygulandığında yapışma zafiyetleri 
görülebilir. 
IZODER'de sadece bu iki yöntemi önermektedir. Çerçeve yapmadan sadece öbekler yapmak doğru 
bir uygulama yöntemi değildir. 

• Cam mozaik, seramik, Boyalı, eski ve tozlu yüzeylere yapılacak uygulamalarda özel önlemler
alınmalıdır;

-Cam mozaik ve seramik gibi parlak yüzeyler TEKNOLATEX 300 astar ile astarlanmalıdır.
-Boyalı eski yüzeyler çentiklenmeli veya astarlanmalıdır.
-Tozumanın çok olduğu zayıf yüzeylerde su jeti ile yıkama veya astarlama yapılmalıdır.

• Briket veya brüt beton yüzeylere kaba sıva yapılmadan TEKNOIZOFIX uygulamasına geçilmemelidir.






