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Transmikser içindeki betonun çimento dozajına göre belirlenen TEKNOMER 100 katkısı, ağırlıkça
yaklaşık 6,0 - 7,0 lt su ile uygun bir kap içerisinde, düşük devirli matkapla karıştırılarak sulu bir şerbet
haline getirilir. Hazırlanan karışım dönen transmikser'e eklenir. Her karışım en fazla bir torba
TEKNOMER 100 içerecek şekilde hazırlanarak betona katılmalıdır. Homojen bir karışım elde
edilebilmesi için, transmikser deki karışım süresi yaklaşık 4-5 dakika olmalıdır.

Uygulama Notları /
Sınırlamalar

• İş güvenlik önlemlerine uyunuz. Ürünü kullanırken eldiven, maske, gözlük kullanınız.
• Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
• Ahşap, sunta, mdf, kontraplak, PVC ve metal yüzeylere uygulamayınız.
• Karışım içerisinde sadece belirtilen miktarda su kullanılabilir. Kesinlikle daha fazla su ilave
edilmemelidir.
• Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve
don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün
sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler

Görünüm

Gri Renkli Toz

Raf Ömrü

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Ambalaj

25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı

(+5° C) - (+35°C)

Karışım Oranı

6,0 - 7,0 it su / 25 kg toz

Kap Ömrü

20 dk

Kullanıma Alma Süresi

5 gün

Performans Bilgileri

Betona Yapışma Mukavemeti (EN 1542)

<! 1,0 N/mm2

Su Geçirimsizlik

7 bar (Negatif ve Pozitif yön)

Kapiler Su Emme Değeri (EN 1062 - 3)

$;

Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783)

Sınıf I; Sd < 5 (Sd: Eş değer hava tabakası kalınlığı)

Sıcaklık Dayanımı

(-25°C) - (+80°C)

Tehlikeli M addeler (EN 12004)

Güvenlik bilgi formuna bakınız.

Yangına Tepki

A1

O,1 kg/m2 h0 • 5

Sarfiyat Tablosu
Teknomer 100

Karışım Yoğunluğu
(kg/litre)

2 kat için 1 m2
Toz Sarfiyat (kg)

Karışım Suyu Miktarı
(litre)

25 kg kraft torba

-1,98

~2

6,0 - 7,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir.

