
POMEX WATER BOND                                       

 

 

Çimento Esaslı, Ani Priz Alan Tıkaç Harcı 

Tanım 

Çimento esaslı, su ile karıştırıldığında ani priz alan; 

genleşerek sertleşen montaj ve tamir işlerinde 

kullanılan yüksek aderansa sahip, su tıkama harcıdır. 

 

EN 1504-3 CE Belgelidir. 

 

Kullanım Alanları 

*Dış ve iç mekanların; yatay , düşey uygulamalarında. 

*Su kaçaklarının yalıtım öncesi doldurulması ve 

tıkanmasında. 
*Temeller, istinat duvarları, asansör boşlukları, su 

depoları   ve beton borulardaki çatlaklardan basınçla 

veya sızıntı halinde gelen suyu, kısa zamanda kesmek 

amacı ile kullanılır. 

Ürünün Özellikleri 

*Rötresiz hızlı priz alma özelliği. 

*Klorid içermeyen yapı. 

*Sadece su ile karıştılır ve tek bileşenlidir 

*Genleşerek, su geçirimsiz tıkaç oluşturur. 
*Yüksek dayanım ve stabiliteye sahiptir. 

Uygulama prosedürü 

Yüzey Hazırlığı                                                              

Yüzey sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalıdır. 

Aderansı zayıflatacak her türlü yağ, pas, boya, kür ve 

parafin kalıntısı temizlenmelidir. Yüzeyde gevşek 

parça olmamalıdır. Yüzeyde görülen çatlak ve 

boşluklar 20 mm genişlik ve derinliğinde dik kenarlı 

olarak kesilmelidir. 

Karıştırma                                                                   

Ürün çok hızlı priz aldığından az miktarda 

hazırlanmalıdır. 60 saniye içerisinde tüketilebilecek 

miktardaki eile WATER BOND temiz bir karışım 

kovasına koyulur. Üzerine yeterli miktarda su eklenir. 

Uygun bir eldiven kullanarak el ile karıştırılır. 

Karışım Oranı:                                                                      

5 kg için: 1,25 litre-1,75 litre su (su oranı hava 

şartlarına bağlı olarak değişir.) 1 kg eile WATERBOND 

ürünü için 0,25litre -0,35 litre su kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Yöntemi                                                               

Aktif su kaçağı olan çatlak; sağlam zemine ulaşıncaya 

kadar açılır. En az 2 cm derinlik ve genişlik elde 

edilmelidir. eile WATER BOND uygun miktarda su ile 

karıştırılır, konik şekle getirilerek, ısınmaya 

başladığında aktif su kaçağının bulunduğu bölgeye tek 

bir hareket ile uygulanır. 60 saniye süre ile basınç 

uygulanır. Çapı büyük olan deliklerin kapatılmasında 

ise, yukarıdaki işlem, delik çevresinden merkeze doğru 

olacak şekilde birkaç kez uygulanır. 

Sarfiyat                                                                    

Değişkenlik gösterir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                                                                  

*Yabancı malzeme eklenmemelidir.                                              

*Yüksek su basıncında akıntı deliğinin ağzına hortum 

koyulur ve basınç azaltılarak uygulama yapılır.                                

*+5 °C +25 °C sıcaklık koşullarında uygulamaya 

uygundur. Çimento esaslı sistemlerin çalışma ve priz 

süreleri; sıcaklık ve nemden etkilenir.                                               

*Tuğla, gaz beton ve zayıf sıvalı yüzeylerde 

uygulanmaz.                                                                      

*Hareket etmeye müsait olan yüzeylerde uygulanmaz.                

*Soğuk havalarda ılık ya da sıcak su kullanılmalıdır. 

Ambalaj                                                                              

5 kg’ lık plastik kova 

Depolama                                                                          

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 

en fazla 10 kat istifle depolanmalıdır. 

Raf Ömrü                                                                                

Uygun depolama koşullarında ve açılmamış 

ambalajında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış 

ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama 

koşullarında saklanmalı ve kısa süre içerisinde 

tüketilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 



POMEX WATER BOND                                       

 

 

Teknik Özellikler 

Malzemenin Yapısı: Mineral Dolgular ve Özel Çimento içerir 

 
Renk: Gri  

 
Basınç Dayanımı: ≥ 15 N/mm² ( 28 gün )  

 
Yapışma Dayanımı: ≥0,8 N/mm² ( 28 gün )  

 
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı: +5 °C - +25 °C  

 
Kullanım Süresi: 1-1,5 dakika (20 °C)  

 
Nihayi Kuruma: 2-3 dak (20 °C) 

 
        Tipik değerler: +23°C’de, %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç    

prizmasında yapılan deneyler sonucu elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri 

kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. 
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POMZA EKSPORT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

BORNOVA –İZMİR/TÜRKİYE 
12 

1020-CPR-040 040882 
yapısal olan ve yapısal olmayan tamir 

sınıf:R2 

 EN 1504-3 

Basınç Dayanımı ≥15N/mm2 

Adezyon dayanımı ≥0,8N/mm2 

Kontrollü büzülme genleşme ≥0,8N/mm2 

Yangına tepki A1 

Tehlikeli maddeler: 5.4’e uygundur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas 

etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                          

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı 

ürünlerin üreticisi POMZA EXPORT A.Ş.  sorumlu tutulamaz.  Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği 

uygulayıcının sorumluluğundadır. eile Pomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, 

doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat talebini kabul etmez.                                                                                                                           

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için 

yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla temasa 

geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır.  TEMMUZ 2015 

                                                    

 


