DECOTILE-1030 AKRİLİK FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICI
DECOTILE-1030 ACRYLIC CERAMIC and TILE ADHESIVE
ÜRÜN KODU: 30845
ÜRÜN KODU: 30975

PRODUCT CODE: 30845
PRODUCT CODE: 30975

TANIMI
Hazır dispersiyon esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip,
kullanıma hazır pasta tipi fayans ve seramik yapıştırıcıdır.
Çimento esaslı sıva, seramik, ahşap veya alçı bazlı plaka
kaplamalar üzerine uygulanabilir. Dikey yüzeylerde, en
fazla 30x30 cm' lik seramik yapıştırılmasında 3 metreye
kadar kullanılabilir.
Ürün Sınıfı: D1

DESCRIPTION
Ready to use paste-type, dispersion based tiles and ceramic
adhesive with high adhesion strength. Can be applied on
cement based plaster, ceramic, wood or plaster based plate
coatings. It can be used up to 3 meters in vertical gluing of
ceramic tiles up to 30x30 cm.
Product Class: D1

UYGULAMA ALANI
 İç mekânlarda seramik ve fayansların, banyo,
mutfak gibi ıslak hacimlerde, alçı, kontrplak, sunta
ve alçı sıvalı duvarlara, ısı yalıtım levhaları
üzerine seramik yapıştırılmasında,
 Eski kaplamalar üzerinde, fayans üzeri fayans
yapıştırılmasında,
 Yatay ve düşey zeminlerde kullanılır.

APPLICATION AREAS
 Indoors: Ceramics and tiles in wet areas such as
bathroom, kitchen on plaster, plywood, chipboard
and plastered walls and also for bonding thermal
insulation boards.
 Bonding tiles over old tiles,
 Used for horizontal and vertical surfaces.
APPLICATION SPECIFICATIONS
 Ready to use,
 Antislip
 With high adhesion strength,
 Processing time is long,
 Easy to apply

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
 Kullanıma hazır,
 Kayma yapmaz,
 Yüksek yapışma gücüne sahip,
 İşleme süresi uzundur,
 Kolay uygulanır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
 Görünüm / Renk
: Beyaz Renkli Pasta
 Yoğunluk
: 1,68 kg/lt.
 Kayma
: ≤ 0,5 mm
 Başlangıç Çekme Yapışma
Kuvveti
: ≥ 1 N/mm²
 Açık Bekletme Süresi:
Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm²
(min. 20 dak. Sonra)
 Esneklik
: İyi
TS EN 12004 Standardı D1 sınıfına uygun olarak
üretilmektedir.
UYGULAMA ŞARTLARI
 Uygulama sıcaklığı: +5oC ile +30oC arası.
 Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam
olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar
temizlenmeli ve yüzey kuru olmalıdır.
 Eternit, alçı yüzeylerde emiciliği azaltmak için
yüzey astarlanmalıdır.
 Çok sert ve düz zeminler zımparalanması tavsiye
edilir.
 Sac yüzeylerde malzeme özelliğine göre antipas
veya astar sürülmelidir.
 Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar
kazınmalı,
çatlak,
çukur
veya
kırıklar
DECOREPAIR-501
TAMİR
HARCI
ile
düzeltilmelidir. Uygulama yüzeyi, sağlam ve
terazide olmalıdır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
 Appearance / Color : White Color Pasta
 Density
: 1, 68 kg / l.
 Slip
: ≤ 0.5 mm
 Initial Tensile Adhesion : ≥ 1 N / mm ²
 Open Time Period:
Tensile Adhesion
: ≥ 1 N / mm ²
(after min. 20 minutes)
 Flexibility
: Good
It is produced to according of TS EN 12004 standart
class D1.
APPLICATION CONDITIONS
 Application temperature: +5oC ~ +30oC.
 Application surface clean, dust-free, oil-free and
should be a solid, broken or parts are available to
break the surface must be dry.
 Brick, plaster surfaces should be primed surface to
reduce absorbency.
 Very hard, flat floors, sanding is recommended.
 Vey anti-rust primer should be applied to a sheet
metal surfaces of materials according to their
properties.
 Surging on the surface, loose old paint scraped off,
cracks, holes or cracks should be corrected with
DECOREPAIR-501
REPAIR
MORTAR.
The
application surface, solid, and must be in balance.
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UYGULAMA
 Ürün yüzeye düz mala ile kuvvetlice bastırılarak
çekilir ve uygun taraklı mala ile dalgalı çizgiler
oluşturarak uygulanır.
 Harç üzerine fayans veya seramik lastik bir çekiç
ile uygulanarak iyi yapışma sağlanır.
 25-30 dakika içinde fayans döşenebilecek kadar
olan yüzeye uygulanmalıdır.
 Eşit derz aralıkları için uygun kalınlıkta derz
artıları kullanınız. Sıcak yüzeylere uygulama
yapılmamalıdır. 2-3 gün sonra derz doldurma
işlemi yapılır.
 Boyalı zeminler üzerine uygulama yaparken
boyanın kabaran kısımları kazınmalıdır.
 Seramik üzerine seramik uygulamasında ürünün
kuruma süresi 1 haftaya çıkabilir. Eski yüzeylere
yapılan uygulamalarda kuruma süresi uzun olur.
 Uygulama yüzeyi +5°C altında olmamalıdır.
 Kullanım süresi geçmiş ve kabuklanmış harç
kullanılmaz.
Kullanılan
tüm
ekipman
uygulamadan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
 Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam
sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar,
yüksek ısıda süre kısalır.
Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından
DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜKETİM
1,7 – 2,7 kg/m² - Yüzeye bağlı olarak değişir.
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamlarda, 5oC ile 30oC arasında,
ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle
üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır.
AMBALAJ
15 kg. Plastik Kova,
5 kg. Plastik Kova.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken
yapınız.
 Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından
koruyunuz.
 Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama
yapmayınız.
 Kullanılmadığı durumlarda ambalajın kapağını
sıkıca kapatınız.
 Ürünün içine su veya başka bir yabancı madde
eklemeyiniz.
 Dış mekânlarda, su deposu, havuz gibi
mekânlarda kullanılmamalıdır.
 Eski kaplama üzerine yapılan yapıştırmada
kuruma süresi uzayabilir.

APPLICATION
 Item is pulled by pressing firmly on a flat surface with
a trowel and creating wavy lines with the appropriate
notched trowel applied.
 Mortar is applied with a rubber hammer or ceramic
tiles on top to ensure adhesion.
 25-30 minutes should be up to the surface.
 Joint use of appropriate thickness for the joint gaps
are equal to the pros. Do not apply to hot surfaces.
Joint filling process is carried out after 2-3 days.
 When applied on painted walls intumescent paint
scraped off parts.
 Ceramic tiles on the product application, drying time
may be 1 week. Old surfaces in applications with
drying time will be longer.
 The application surface should not be below +5 ° C.
 Expired and the encrusted mortar not used. All
equipment used must be washed with water
immediately after application.
 Surface and the specified periods of time at 20 ° C
ambient temperature, extended time at low
temperature, high temperature, the shorter time.

Otherwise, DECOSTONE Construction Chemicals Co.
cannot be responsible for any damages caused by using the
product against our instructions or for inappropriate
purposes.
CONSUMPTION
1,7 to 2,7 k g / m² - varies depending on the surface
conditions.
STORAGE AND SHELF LIFE
Can be stored 1 years in a dry and cool environment in
original packaging at temperatures between 5oC and 30oC.
Protect from frost.
PACKAGE
15 kg. Plastic Bucket,
5 kg. Plastic Bucket.
CONSIDERED POINTS
 Application temperature is between +5 °C and
+30 °C.
 Protect from freezing and direct sunlight.
 Do not apply in rainy and windy weather.
 Package should be kept tightly closed when not in
use.
 Do not add water or other foreign material into the
product.
 Do not use outdoors, water tanks, pool etc.
 Drying time may be extended on adhering to the old
coating.
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GÜVENLİK BİLGİLERİ
RİZİKO UYARILARI:
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
GÜVENLİK UYARILARI:
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora
başvurun.
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın.
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve
ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık
deposuna teslim ediniz.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.
Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler
uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz
veya duman gibi zararlı atıklardan korunmak için ortamı
havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım
kullanın.
Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak
saklamaya dikkat ediniz.
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen
teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde
firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

SAFETY INFORMATION
RISK WARNINGS
R 43: May cause sensitization by skin contact.
SAFETY WARNINGS
S 2: Keep out of reach of children.
S 24/25: Avoid contact with skin and eyes.
S 26: In case of contact with eyes, rinse immediately with
water and seek medical advice.
S 28: After contact with skin, wash immediately with water.
S 29: Do not empty into drains.
S 37: Use suitable protective gloves.
S 46: If swallowed, seek medical advice immediately and
show the container or label.
S 56: This material and its container at hazardous or special
waste collection point please.
Store in a tightly closed container products.
Surface cleaning, sanding, burning if such procedures apply,
such as dust or fumes may be released during the process to
be protected from hazardous waste Ventilate. If necessary,
use personal protective equipment.
Product safely handling and storing perpendicular note.
This technical bulletin has been prepared taking into
consideration the general conditions. For more detailed
information, please contact our technical service department.
Otherwise we will not accept liability company.

DECOSTONE YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.decostone.com.tr
info@decostone.com.tr
Tel: 0 212 798 36 20
Fax: 0 212 798 36 21

