TERRAFİX SÜPER 6000
ÇOK YÖNLÜ ESNEK SERAMİK YAPIŞTIRICISI

ÜRÜN CİNSİ / KODU

OVERVIEW

Terrafix Süper 6000, cilalı ve cilasız klinker, mermer, seramik, karo,
Süper 6000 Gri
75168
yüzey tuğlası ve cam mozaik gibi kaplamaların yapıştırılmasında
Süper 6000 Beyaz
75169
kullanılan yüksek kaliteli, çok yönlü, kullanımı kolay, çimento esaslı,
akrilik polimer takviyeli, esnek yapıştırıcıdır. Beton, hafif beton, tuğla, sıva gibi yatay ve düşey yüzeylerde, iç ve
dış ortamlarda güvenle kullanılabilir. Terrafix Süper 6000 aynı zamanda yüzme havuzlarında, laboratuarlarda ve
soğuk hava depolarında kullanılabilir. Fayans ve yüzey arasında mükemmel bir yapışma sağlar. Farklı talepleri
karşılamak amacıyla beyaz ve gri renkli olarak üretilmektedir.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Aderansı özelliği geliştirilmiştir
Esnektir
Uygulaması kolaydır
Suya dayanıklıdır
Dona dayanıklıdır
Kayma özelliği geliştirilmiştir
Çalışma süresi uzatılmıştır

Terrafix Süper 6000, klasik uygulama yöntemi
olarak fayans arkasına uygulanmamalıdır. Çelik
malanın düz tarafıyla malzemeyi yüzeye yayarak,
taraklı tarafıyla tarayınız. Fayansların yüzeye
bastırılarak ve sağa sola oynatılarak iyi yapışması
sağlanmalıdır. Terrafix Süper 6000, 30 dakika
içinde fayans döşenebilecek kadar olan yüzeye
uygulanmalıdır.

KULLANIM ALANI

Eşit derz aralığı sağlamak için uygun kalınlıkta derz
artılarını kullanınız. Derzler için Terrafuga Teknik
Bilgi Formuna başvurunuz.

Terrafix Süper 6000, içeride ve dışarıda, yatay ve
düşey yüzeylerde, havuz, banyo, mutfak, balkon,
teras gibi alanlarda çok yönlü, esnek fayans
yapıştırıcısı olarak kullanılır.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz ve yabancı
maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun.
Emici ve gözenekli yüzeyler, Terrafix Süper 6000
uygulamasından önce 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.

KARIŞIM HAZIRLAMA

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Ağırlıkça yaklaşık 4 birim Terrafix Süper 6000
ürününe 1 birim su eklenerek yüksek devirli
karıştırıcıyla 3-5 dakika karıştırınız. Su miktarı hava
şartlarına göre değişebilir. Karışım yaklaşık 5
dakika dinlendirilip tekrar karıştırıldıktan sonra
uygulamaya geçilir. Terrafix Süper 6000 harcı 2
saat içerisinde tüketilecek kadar hazırlanmalıdır.

Terrafix Süper 6000, 20 kg kraft torba ambalajlarda
kullanıma sunulmaktadır. Malzeme, doğrudan
güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan, temiz ve kuru ortamda depolanmalıdır.
Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.
Daha erken üretim tarihli malzemeyi öncelikli
kullanınız.

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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TERRAFİX SÜPER 6000
ÇOK YÖNLÜ ESNEK SERAMİK YAPIŞTIRICISI

TEKNİK VERİLER
Ürün Çok yönlü esnek seramik yapıştırıcısı
Bileşim Çimento, dolgu, organik bağlayıcılar ve katkılar karışımı
Sınıfı (TS EN 12004) C2TE
Görünüm İnce, gri veya beyaz toz
Toksisite Toksik madde içermez
Karışım Oranı 20 kg malzemeye 5-6 Lt su
Termik Direnç Dondan etkilenmez. +140 C uç ve +80 C ortalama sıcaklığına dayanıklıdır.
Tüketim Yaklaşık 0,85 kg/m2/mm, taraklı mala ile uygulama için
Ambalaj 20 kg kraft torbalar. Palette 64 torba.
Depolama 12 ay, açılmamış orijinal ambalajlarda

TERRACO YAPİ 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

Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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