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ÜRÜN KODU: 31958 

TANIMI                                  

DECOREPAIR-502 HIZLI PRİZ ALAN HARÇ, çimento 
esaslı, hızlı priz alan, yüksek mukavemetli, kullanıma hazır, 
tek bileşenli, akıcı tipte tamir ve grout harcıdır. 
 
UYGULAMA ALANI 

 Rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesinde ve 
tamirinde, 

 Bordür ve kaldırım taşlarının montajında, 

 Taşıt ve yaya trafiğine maruz beton zeminlerin 
tamirinde, 

 Şehir mobilyalarının sabitlenmesinede kullanılır. 
 

ÖZELLİKLER 

 Kullanımı kolay ve uygulanır, 

 Hızlı dayanım kazanır, 

 Kendiliğinden yayılma özelliğine sahiptir, 

 Sadece su eklenerek kullanılır, 

 Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.  
 

YÜZEY HAZIRLIĞI 

 Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit 
olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve 
tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır. 

 Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması 
sağlanmalıdır. 
  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk        : Gri Toz   

 Yoğunluk          : 2±0,2 kg/lt 

 Basınç Dayanımı – 1 Saat  : ≥ 10 N/mm² 

 Basınç Dayanımı – 28 Gün : ≥ 45 N/mm² 
 
UYGULAMA ŞARTLARI 

 Yüzey ve ortam sıcaklığı +5
o
C ile +30

o
C arası 

olmalıdır.  

 Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve 
kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır. 

 Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don 
tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma 
yapılmamalıdır. 
 

UYGULAMA 

 DECOREPAIR-502 Hızlı Priz Alan Harç, temiz 
soğuk suyun içerisine ilave edilerek düşük hızlı 
karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 3-4 
dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 3-4 
lt’ dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar 
içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harcın 
uygulaması 5 dakika içerisinde yapılmalıdır. 

 Döküm kalınlığı tek seferde 10 cm.’ yi 
geçmemelidir. 

 Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25
o
C’ nin üzerine 

çıkması halinde, sıvanın ani kurumasını önlemek 
için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile 
nemlendirme yapılmalıdır. 

 Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave 
ederek kullanmayınız.  

 

 PRODUCT CODE: 31958 

DESCRIPTION                                  

DECOREPAIR-502 RAPID SETTING MORTAR, is cement-
based, fast setting, high strength, ready-to-use, one 
component, fluent type, repair and grout mortar. 
 
APPLICATION AREAS 

 Raising the manhole covers and for repairing. 

 The installation of bordure and curbstone, 

 Repair of concrete floors exposed to vehicle and 
pedestrian traffic, 

 Used for fixing of street furniture. 

 

 SPECIFICATIONS 

 Easy to use and apply, 

 Rapid compressive strength development, 

 It has a self leveling feature 

 Used only by adding water, 

 It has high adhesion. 
 
SURFACE PREPARATION 

 Application surface, smooth, clean, non-fixed loose, 
flowering and cleaned from dust, must be sturdy. 

 The application surface should be wetted and must 
be kept moist. 

 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS  

 Appearance/Color                     : Grey Powder 

 Density                                     : 2±0,2 kg / l  

 Compressive Strength – 1 Hour : ≥ 10 N/mm² 

 Compressive Strength – 28 Day : ≥ 45 N/mm² 
 
APPLICATION CONDITIONS 

 Substrate and ambient temperature must be 
between +5

o
C and +30

o
C.  

 In places subject to direct sunlight, rain and strong 
winds, the application should be avoided.  

 Frozen, melting or there is risk of frost within 24 
hours of application surfaces should be avoided. 
 

 
APPLICATION 

 DECOTILE-108 Ridge Tile Adhesive Mortar, clean, 
cold water were added into the mixer with a low 
speed for 3-4 minutes until it is lump-free mix.  The 
amount of water required is 3-4 l. for 25 kg.    The 
amount of water in these rates should be set 
according to weather conditions.  The application of 
the mixed material must be done in 5 minutes. 

 Casting thickness of 10 cm at a time, must not 
exceed. 

 If the surface and ambient temperature +25
o
C, in the 

event of the plaster with a sudden spraying method 
at regular intervals should be moisturized to prevent 
drying.  

 Do not use the material hardened, by adding water.  
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 Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile 
temizlenir. 
 

 
Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından 
DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.  
 
 
 
 
TÜKETİM 

1 mm kalınlık için 2 kg/m². 
 
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru 
ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. 
 
AMBALAJ 

25 kg Kraft Torba. 
8 kat istifli paletlerde 64 adet, 1600 kg. 
Palet ölçüsü: 110 cm x 110 cm. 
 
GÜVENLİK BİLGİLERİ  

Kullanım ve depolama sırasında gözlere, ağza, cilde ve 
besin maddelerine temas etmemesine dikkat edilmeli; göze 
ve cilde temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. 
Çimento ihtiva ettiğinden deri ve göze temasından 
kaçınınız. Temas eden yerleri bol su ile yıkayınız. 
Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması 
tavsiye edilir. 
Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz 
maskesi kullanılmalıdır. 
Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. 
Gerekli durumlarda doktorunuza danışınız. 
 
 
 
 
 
 

 

 Tools used are cleaned with water immediately after 
application.  

 
Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co. 
cannot be responsible for any damages caused by using the 
product against our instructions or for inappropriate 
purposes. 

 
 
CONSUMPTION 

2 kg/m² for 1 mm thickness. 
 
STORAGE AND SHELF LIFE 

Original, unopened packaging, in dry and humid 
environments, for 6 months from date of production.  
  
PACKAGE 

25 kg Craft Bag.  
 8-fold stacked on pallets 64, 1600 kg.  
 Pallet Size: 110 cm x 110 cm.  
 
SAFETY INFORMATION  

During the handling and storage; eyes, mouth, skin and 
foods should be careful not to contact. In contact with skin 
and eyes should be washed with plenty of water. 
Avoid contact with skin and eyes because it contains 
cement.  If contacted, rinse with plenty of water.  
It is recommended to use rubber gloves when applying the 
product. 
Product should not be directly inhaled. If necessary, use a 
dust mask. 
Keep out of the reach of children. 
If necessary, consult your doctor. 
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