
 eile LATEX                                   
 
Çimento Esaslı Harçlar Ve Sıvalar İçin Su 

Geçirimsizlik Katkısı   

Tanım                                                                        

Çimento esaslı harcın su geçirimsizlik ve aderans 

özelliklerini iyileştiren akrilik reçine emülsiyonudur. 

Kullanım Alanlar                                                                              

Tamir harçlarında; çimento esaslı şap, beton ve 

sıvaların bozuk yüzeylerinin tamirinde aderans arttırıcı 

olarak, Duvar, tavan gibi her türlü iç ve dış sıvanın su 

geçirimsizliğinin sağlanmasında, Eski ve yeni beton 

arasında; Şaplarda; çatlamayı engellemek, aderansı 

ve geçirimsizliği arttırmak amacı ile,Seramik gibi 

kaplama malzemelerinin yapıştırma harçlarında 

aderans ve mukavemet arttırıcı olarak kullanılır.                                                                               

Ürün Özellikleri                                                   

*Geçirimsizlik ve esneklik sağlar.                                      

*eile Latex ile karıştırılarak uygulanan harcın, çatlama 

ve aşınmaya karşı direnci artar; eğilme mukavemeti ile 

darbe dayanımı yükselir.                                              

*Korozif değildir.                                                       

*Yapıların dış etkenler ve kimyasallara karşı direnci 

artar.                                                                             

*Yüksek aderans sağlar.                                                                       

Uygulama Prosedürü                                                     

Yüzey Hazırlığı:Yüzeyin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve 

temiz olmasına dikkat edilmelidir. Aderansı 

zayıflatacak her türlü kalıntıdan temizlenmelidir. 

Uygulama zemininde gevşek parçalar olmamalıdır.    

Uygulama Yöntemi                                                       

Sıva harçlarında:1 m
3
 agregaya 350 kg çimento kuru 

olarak karıştırılır. Çimento ağırlığının % 1-1,5 oranında   

eile Latex ürünü, yaklaşık 120 litre su içerisine, ilave 

edilerek sıvı karışım hazırlanır. Toz karışıma; 

hazırlanmış olan sıvı karışım mala kıvamında harç 

elde edilene kadar eklenir.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

Eski ve Yeni beton arasında ve Şap uygulamasında 

astar olarak; Uygulama yüzeyi; tozdan, yağdan ve 

gevşek parçalardan temizlenmelidir.1 kg çimento ile 3 

kg dişli kum(3 mm) 1 kg eile LATEX 2 kg su ile 

karıştırılarak boza kıvamına getirilir. Hazırlanan 

karışım önceden suya doyurulmuş ve serbest su ihtiva 

etmeyen yüzeye 2 mm uygulanır. Bu astar kurumadan 

yeni beton uygulaması yapılır. Şap yapımı:1 m
3
 uygun 

agrega en az 350 kg çimento ile karıştırılır. 4-5 kg latex 

ve 100 kg su ile hazırlanan sıvı karışım; çimento-

agrega karışımına, mastara uygun harç kıvamı elde 

edilene kadar ilave edilir. Harç karışımı, alt tabakası 

astarlanmış yüzeye uygulanır.  Tamir harçları 

uygulamasında:1 ölçü çimento ile 3 ölçü kum 

karıştırılır. Hazırlanan bu kuru karışıma; 1 ölçü latex ve 

1 ölçü su ile hazırlanan sıvı karışım ilave edilir. Mala 

kıvamı elde edilene kadar karıştırılır.  Dikkat Edilmesi 

Gereken Noktalar                                        •eile latex 

uygulanacak yüzey ve ortam sıcaklığı +5 °C nin altında 

veya +30 °C nin üstünde ise uygulama için izin verilen 

sıcaklılar beklenmelidir.                             •Donmuş, 

erimekte olan veya don tehlikesi olan yüzeylere 

uygulanmaz.                                                    Teknik 

Özellikler 

                                                                      

 

 

 

Ambalaj: 30 kg’ lık. plastik bidon                                       

Depolama: Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve 

kuru ortamda en fazla 10 kat istifle depolanmalıdır. 

Don tehlikesinden korunmalıdır                                               

Raf Ömrü: Belirtilen depolama koşullarında ve 

açılmamış ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 

aydır.                                                                               

 

 

 

 

 

 

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 teminat 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.  AĞUSTOS 2017 

                                                    

 

Malzemenin Yapısı: Modifiye Akrilik Emülsiyon 

Reçinesi                                                                                            

Renk:                          Beyaz                                 

Uygulama Sıcaklığı: +5°C +30°C                      

Yoğunluk:                  0,95-1,05 gr/cm3                         

PH:                               7-9 


