MasterTile® FLX 20 (Eski Adı Polyflott

®)

Çimento Esaslı, Doğal Taș, Granit, Porselen ve Mermer İçin Kolay Yayılan Esnek
Yapıștırıcı
Tanımı
MasterTile® FLX 20, çimento esaslı, granit,
mermer ve doğal tașların yapıștırılmasında
kullanılan, kolay yayılan, yüksek stabiliteye ve
performansa sahip, esnek yapıștırıcıdır.
TS EN 12004 - C2 sınıfına uygundur.
C2= ilave özellikleri geliștirilmiș yapıștırıcı
Kullanım Yerleri
İç-dıș mekanlardaki yatay uygulamalarda,
Granit seramik, porselen, büyük boyutlu
kayrak tașlan, cotto, taban tuğlası ve doğal
taș plakaların düzgün olan veya olmayan beton
yüzeylere uygulanmasında,
Yerden ısıtmalı ve endüstriyel zeminlerde,
Balkonlarda, teraslarda, ıslak hacimlerde,
Tadilat ve onarımda, seramik üzerine seramik
yapıștırma ișlerinde mükemmel sonuç verir.

Avantajları
Kolay hazırlanır ve uygulanır.
Plakaların arka yüzeyine yapıștırma harcının
sürülmesi gerekmediği için uygulama hızı artar.
MasterTile® FLX 20, akıcı kıvamı sayesinde
dișli tarak ile yüzeye kolayca ve hızlı uygulanır.
İșleme süresi uzundur.
Yüksek yapıșma dayanımına sahiptir.
Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.
Sıcaklık farklılıklarından doğan gerilmelere ve
titreșimlere dayanıklıdır.
Uygulama Prosedürü
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, tașıyıcı,
tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.
Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres,
pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli

MasterTile® FLX 20 (Eski Adı Polyflott

®)

ve yüzeyde gevșek parçacıklar olmamalıdır. 5
ila 20 mm derinliğindeki bozuk yüzeyler, iki gün
önceden MasterEmaco® S 488 tamir harcı ile
tamir edilmelidir. Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı
+25oC’nin üstünde ise, yüzey nemlendirilmelidir.
Karıștırma
Uygun su miktarı, bir ölçek yardımıyla temiz
karıștırma kabına boșaltılır. MasterTile® FLX
20, yavaș yavaș ilave edilerek 400-600 devir/
dak.’lık bir karıștırıcı ile 3-5 dakika, üniform
ve topaksız bir karıșım elde edilinceye kadar
karıștırılır. Yaklașık 3-5 dakika dinlendirilip
tekrar 30 saniye karıștırıldıktan sonra malzeme
kullanıma hazır hale gelir.
Karıșım Oranları

Tavsiye Edilen Tarak Diși Boyutları

Sarfiyat

Yapıștırıcının Kullanılabilirlik Testi (Açık
Bekletme Süresi)
Uygulama yapılmıș yüzey üzerindeki
yapıștırıcıya parmaklar bastırılır. Yapıștırıcı
parmaklara bulașıyorsa, seramik veya granitlerin
uygulanmasına devam edilir. Parmaklar temiz
kalıyorsa, yapıștırıcının uygulama süresi geçmiș
demektir. Bu durumda yapıștırıcı yüzeyden
kazınmalı, yeni yapıștırıcı uygulanmalıdır.
Uygulama Yöntemi
MasterTile® FLX 20 karıștırma kabından yere
dökülür ve yayılmasını takiben dișli tarakla
üniform kalınlık elde edilecek șekilde tek
yönde çekilir. Açık bekletme süresi olan 20
dakika içinde, seramik veya granitler yüzdürme
yöntemi ile yerleștirilerek, kaplamaların harca
tamamen temas etmesi sağlanır. Uygun seramik
veya granit ebadına göre tavsiye edilen derz
aralığı bırakılarak uygulama tamamlanır. Seçilen
derz aralıklarının doldurulması için BASF derz
dolguları kullanılmalıdır. Derzlerin fugalanmasına,
seramik veya granit uygulamasından yaklașık 12
saat sonra geçilebilir.
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Tavsiye Edilen Derz Genișliği

Raf Ömrü

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygun depolama koșullarında üretim tarihinden
itibaren 12 aydır. Açılmıș ambalajlar, ağızları
sıkıca kapatılarak uygun depolama koșullarında
saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

MasterTile® FLX 20 uygulamasında, ortam
ve yüzey sıcaklığı +5oC’nin altında ya da
+25oC’nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar
beklenmelidir. Ayrıca așırı sıcak, yağıșlı veya
rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır.
MasterTile® FLX 20’ın yayılı kalınlığı 15 mm’yi
geçmemelidir, (min. 4 mm)
Su emmesi yüksek olan kaplamalar, uygulama
öncesinde suya doyurulmalıdır.
Dıș yüzey uygulamalarında, kaplanmıș yüzeyin
ilk 24 saat așırı güneș ıșığı, rüzgar, don veya
yağmurdan korunması gereklidir.
Kurumaya bașlamıș MasterTile® FLX 20
karıșımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave
edilmemelidir.
Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. MasterTile® FLX 20
sertleștikten sonra ancak mekanik olarak
yüzeyden temizlenebilir.
Ambalaj
20 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba
Depolama
Açılmamıș orijinal ambalajında, serin ve kuru
ortamda dondan korunarak depolanmalıdır.
Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst
üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda
ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Tavsiyeleri
Uygulama esnasında, İș ve İșçi Sağlığı
kurallarına uygun iș elbisesi, koruyucu eldiven,
gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiș
malzemelerin tahriș edici etkilerinden dolayı,
bileșenler cilde ve göze temas ettirilmemeli,
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla
yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora
bașvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve
içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların
erișemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.
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Sorumluluk
Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF
Yapı Kimyasalları San. A.Ș. sadece ürünün
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl
kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dıșındaki ve/
veya hatalı kullanımlardan dolayı olușabilecek
sonuçlardan BASF Yapı Kimyasalları San. A.Ș.
sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları
hükümsüz kılar (08/2013).

