Newkim ———— Tamir ve Zemin Sistemleri

Hazır Şap

Ürün Tanımı
Çimento esaslı, yüksek nitelikli granülometrik kum ile üretilen, elle uygulanan ve
makina ile de pompalanabilen, basınç
dayanımı yüksek zemin harcıdır.
Kullanım Alanları
Tüm yapıların orta ve yoğun yaya traﬁğine
maruz iç zeminlerinde,
Son kat kaplama, seramik, parke laminant,
pvc öncesi uygun bir zemin oluşturulmak
istenen yerlerde kullanılır.
Avantajları
Kullanıma hazırdır.
Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
Elle ve şap makinesi ile uygulama imkanı
verir.
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam
olmalıdır.
Boya, alçı, beton ve varsa yapıştırıcı kalıntıları
kazınarak çıkarılmalıdır.
Yüzey süpürme yoluyla tozdan arındırılmalıdır.
Bölgesel bozukluklar Newkim Tamir Harcı ile
tamir edilmelidir.
Harcın Hazırlanması
25 kg.’lık Newkim Hazır Şap ortalama 5-6 lt.
temiz suya ilave edilerek düşük devirli bir el
mikseri yardımıyla homojen bir kıvama
gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
Harç, 5 dakika dinlenmeye bırakılır ve 1-2
dakika tekrar karıştırılır.

Uygulama Detayları
Elle şap makinası kullanılarak 2-5 cm
kalınlığında yüzeye serilir ve mastarlanır.
Yüzey priz aldığında mekanik perdah ile
düzeltme yapılır.
Uygulamadan 1 gün önce zemin ıslatılma,
uygulama yapılacak zemin su emici özelliğe
sahip ise nemlendirilerek uygulama yapılmalıdır.
Eski beton yüzeylerde yüzey Newkim zemin
astarı ile astarlanmaldır.
Newkim Hazır şap 2 - 5 cm. kalınlıkta uygulanmalıdır.
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Uygulama Aletleri
Serpme ekipmanları, perdah tepsisi, perdah
bıçağı, helikopter.

Uygulama Şartları
Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arasında
olmalıdır.
Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda,
kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama
yapılmaktan kaçınılmalıdır.
24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Teknik Bilgi
Görünüm
Toz Yoğunluk
Uygulama Sıcaklığı
Tane Boyutu Dağılımı
Eğilme Dayanımı
Basınç Dayanımı
Yaya Traﬁğine Açılması
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Uyarılar ve Öneriler
Hazırlanan harç içerisine hiçbir malzeme
(kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
Kullanım süresi geçmiş harçlar, su veya kuru
harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak
veya
donmuş
yüzeylere
uygulama
yapılmamalıdır.
Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama
sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla
sulanmalıdır (kür sıvısı kullanılmamışsa).
Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma
talimatı dışına çıkmayınız.
Solumayınız, göze temasında bol su ile
yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz.
Çimento esaslı malzeme olduğundan
uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır.
Ambalajlı ürün nemli ortamlarda saklanmamalıdır.
Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)’de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.

Gri renkli kaba toz
1600 kg/m³ (± 0.1)
+5°C ile 35°C arası
0 - 3 mm
> 2 N/mm² (28 gün)
> 10 N/mm² (28 gün)
24 saat 20°C

Tüketim

Ambalaj

Raf Ömrü

Renk

1 cm kalınlık için
15-17 kg / m²

25 kg. Kraft Torba

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

Gri

