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ÜRÜN KODU: 30197 

 
TANIMI                                  

DECOTILE-105 GRANİT YAPIŞTIRICISI – BEYAZ,  beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, esneklik ve kayma 
direnci yüksek granit yapıştırma harcıdır. 
Ürün Sınıfı: C2T 
 
 

UYGULAMA ALANI 

 İç ve dış mekânlarda granit, fayans, seramik, doğal taş ve traverten yapıştırmada güvenle kullanılır. 

 
 

YÜZEY HAZIRLIĞI 

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

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk   : Beyaz toz   

 Yoğunluk   : 1,30 kg/lt 

 Eğilme Dayanımı  : >5 N/mm²  

 Basınç Dayanımı  : >10 N/mm²  

 Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti           : ≥0,5 N/mm²  

 Suya Daldırdıktan Sonra Çekme  Yapışma Kuvveti  : ≥ 0,5 N/mm² 

 Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti   : ≥ 0,5 N/mm² 

 Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti: ≥ 0,5 N/mm² 

 Açık Bekletme Süresi:  
Çekme Yapışma Kuvveti: ≥ 0,5 N/mm² (min.   
                                            20 dak. Sonra) 
 

TS EN 12004 C2T’ ye uygun olarak üretilmektedir. 
 
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 

 DECOTILE-105 GRANİT YAPIŞTIRICI – BEYAZ, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük 
hızlı karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 6-7 lt’ dir. Hava 
şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar 
karıştırılır. 

 Hazırlanan karışım uygun mala ile yüzeye yayılır. Döşenecek malzemenin ebadına göre uygun taraklama yapılır ve 
lastik tokmak yardımı ile malzeme yüzeye döşenir. Büyük ebatlı yapıştırma uygulamasında mutlaka çift taraflı 
yapıştırma yapılmalıdır.  

 Uygulamadan 24 saat sonra derz boşlukları doldurulur. 

 Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25
o
C’ nin üzerine çıkması halinde, yapıştırıcının ani kurumasını önlemek için belirli 

aralıklarla spreyleme yöntemi ile yüzeyde nemlendirme yapılmalıdır. 

 Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız. 

 Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir. 
 
Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.  
 
KURUMA SÜRESİ  

Yüzey kuruması, +20
o
C ve %65 nispi nemde 1 gündür.  

 
TÜKETİM 

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı olarak 4-6 kg/m²’ dir. 
 
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
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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. 
 
 
 
 
 
 

  

 


