TERRAFUGA SÜPER 8000
ESNEK SİLİKONLU SERAMIK DERZ DOLGU MALZEMESI

75260

Terrafuga Süper 8000, iç ve dış yüzeylerdeki duvar ve yer fayans, seramik, karo, mozaik ve klinker gibi
kaplama malzemelerinin derzlerinin doldurulması amacı ile, su emmeme özelliği geliştirilmiş, titreşimlere,
büzülmelere karşı dayanıklı, silikon katkılı esnek derz dolgu malzemesidir. Özellikle 5 mm'ye kadar olan
derzlerin doldurulması amacı ile formüle edilmiştir. Hazır karışım olduğundan, sadece su katarak istenilen
kıvam elde edilir. Özel yapısı nedeniyle kuruduğunda çökelme yapmaz.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Terrafuga Süper 8000, hassas sınıflandırılmış kalsit
tozu, özel çimento karışımı, su itici maddeleri, oksit
pigmentler,
akışkanlaştırıcılar
ve
polimerler
karışımından oluşmaktadır. Su emme özelliği
oldukça düşük olup, esnek yapısı ile sıcaklık
farklılıklarından ve titreşimlerden kaynaklı büzülme
ve uzamalara karşı oldukça dirençlidir. Terrafuga
Süper 8000 standart renkleri alkali ve UV’ye
dayanıklıdır.

Uygulama işlemine, fayans yapıştırıcısı tamamen
kuruduktan
sonra
başlanmalıdır.
Hazırlanan
Terrafuga Süper 8000 karışımı kauçuk kenarlı mala
kullanarak diyagonal olarak derz üzerine uygulanır.
Fayans yüzeylerini, malzeme tam kurumadan
süngerle temizleyiniz. Uygulamadan 24 saat sonra
derzleri süngerle ıslatınız.
Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

KULLANIM ALANI
Terrafuga Süper 8000, yüksek esneklik ve su
geçirimsizlik istenen, 5 mm geçmeyen iç ve dış
duvar ve yer fayanslarında, karo, seramik, cam
mozaik
gibi
kaplamaların
derzlerinin
doldurulmasında, banyo, mutfak, balkon, teras,
havuzlar, su depoları gibi çoğu alanlarda güvenle
kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama
yapılacak
derzleri
yapıştırıcı
kalıntılarından ve diğer yabancı maddelerden
arındırınız. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan
önce derzler su ile nemlendirilmelidir.

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile
temasında bol su ile yıkayınız ve doktora
başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna
başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
Terrafuga Süper 8000 20 ve 10 kg kraft torbalarda
kullanıma sunulmaktadır.
Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı
sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda
depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 6 ay süreyle
saklanabilir. Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli
kullanınız.

KARIŞIM HAZIRLAMA
Ağırlıkça yaklaşık 4 birim Terrafuga Süper 8000
ürününe 1 birim su ekleyerek karıştırınız. Yaklaşık 15
dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra
uygulamaya geçilir. Terrafuga Süper 8000 1 saat
içerisinde tüketilecek miktarda hazırlanmalıdır.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için
TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.
Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da
ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama
yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun
önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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TEKNİK VERİLER
Ürün Silikonlu esnek seramik derz dolgu malzemesi (5 mm kadar)
Sınıfı (TS EN 13888) ÇD2 (Geliştirilmiş Çimento esaslı karo derz dolgu malzemeleri)
Bağlayıcılar Hidrolik ve organik
Aşınma dayanımı ≤1000 m3 (TS EN 12808-2)
Eğilme Dayanımı ≥3,5 N/mm2 (Kuru depolama sonrası)
(TS EN 12808-3) ≥3,5 N/mm2 (Donma-çözülme çevrimleri sonrası)
Basınç Dayanımı
≥15 N/mm² (Kuru depolama ve donma-çözülme çevrimlerinden sonra)
(TS EN 12808-3)
Büzülme ≤1 mm/m (TS EN 12808-4)
Su Emme ≤5 g (30 dak.)
(TS EN 12808-2) ≤10 g(240 dak.)
Çalışma süresi 1 saat (25 C)
Tüketim Derz ve seramik boyutuna bağlı olarak 0,5-1,0 kg/m2
Karışım Oranı 20 kg malzemeye 5 Lt su
Uygulama Kauçuk mala
Ambalaj 20 ve 10 kg ventilli kraft torbalar
Depolama 12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir
Tel: +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr
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