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Tanım 

Çimento esaslı, ürün performansını artırıcı çeşitli kimyasal katkılar ve polimerler ile üretilen, 

kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapıdır. 

Kullanım Alanları 

▪ İç mekânlarda ve kuru ortamlarda, 

▪ Otel, okul, hastane, mağazalar, alışveriş merkezlerinde, 

▪ Konutlarda, seramik, fayans, granit, mermer vb. gibi malzemelerin çimento esaslı harçlarla 

zemine yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesinde kullanılır. 

Avantajları 

▪ Yüksek çatlama ve aşınma dayanımına sahiptir. 

▪ Sadece su ile inceltilir, kullanımı kolaydır. 

▪ Kendiliğinden yayılabilir. 

▪ 3 - 10 mm kalınlıkta uygulanabilir. 

Teknik Bilgiler 

İçerik Mineral dolgular, polimer takviyeli, özel çimento bileşimi 

Renk Gri Toz 

Karışım Oranı 25 kg SELFING 600 : 4,75-5 lt su 

Karışım Yoğunluğu 1,30±0,1 g/cm3 

Basınç Dayanımı ≥40 N/mm2 (28 gün) 

Eğilme Dayanımı ≥7 N/mm2 (28 gün) 

Yapışma Direnci ≥1 N/mm2 

Yangına Tepki A1 (EU Sınıfı) 

Uygulama Sıcaklığı +5°C / +35°C 

Kullanım Süresi Max 45 dakika 

Uygulama Kalınlığı 3-10 mm 

Fayans Kaplama Süresi 48 saat 

Üzerinde Yürünebilme 5 saat 

GTIP No 3816.00.00.00.19 
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Uygulama Yöntemi 

Yüzey Hazırlığı 

Uygulama yüzeyinin kürünü almış, sağlam, kuru, temiz ve aderansı azaltan her türlü yağ, pas, toz, 

zift, boya gibi kirden arındırılmış olmalıdır. Emiciliğe veya pürüzsüzlüğe karşı direnci arttırmak için 

yüzeyi mutlaka LATEX veya SPR 104 ile astarlanmalıdır. 

Uygulama 

Karıştırma kabına alınan 4,75 - 5 litre su üzerine 25 kg’lık SELFING 600 yavaş yavaş, düşük devirli bir 

karıştırıcı altında boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 3-5 dakika arasında karıştırılmalıdır. 

Hazırlanan malzeme 3 dakika dinlendirildikten sonra 1 dakika daha karıştırılıp uygulamaya 

geçilmelidir. Hazırlanan karışım tarak mala yardımıyla istenilen kalınlıkta uygulanır. Priz süresince 

harca su eklemeyiniz. Uygulama esnasında, ürünün içinde hava kabarcığı kalmaması için kirpi rulo 

kullanılması gereklidir. Uygulama 20 dakika içerisinde bitirilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve 

malzeme sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. 

Sarfiyat 

1,7 kg/m2 (1 mm kalınlık için). Tavsiye edilen uygulama kalınlığı  3-10 mm dir. 

Ambalaj 

25 kg Kraft torba 

Raf Ömrü 

9 ay orijinal, açılmamış ambalajında 

Depolama 

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden 

korunmalıdır. 

 

Ekipman Temizliği 
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Kullanılan ekipmanlar su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle 

çıkartılabilir. 

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar 

▪ Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir. 

▪ Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız. 

▪ Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek 

nemden koruyunuz.  

▪ Karıştırma miktarından fazla eklenecek olan su, yüzeyde hava kabarcıklarına, faz ayrımına ve 

mukavemet düşüşüne neden olur. Karıştırma talimatına uygun oranda su kullanınız. 

▪ Uygulama sonrası hızlı kuruma engellenmelidir. 

▪ Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama 

yapmayınız. 

▪ Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz. 

Sağlık ve Güvenlik 

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. 

Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi 

kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.   

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. 

Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, 

temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal 

yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.  

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz.  

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti 

sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak 

için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.  

Baumerk Yapı ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 

Dursunköy Mah. Uygur Cad. No 44 Hadımköy,  

34555 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE 

Tel: +90 212 438 7 888 

Fax: +90 212 438 67 05 

 


