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Alsecco Su Yal›t›m Malzemeleri

ALSECCO ACRYLIC WATERSTOP
Akrilik Esaslı Tek Komponentli Su Yal›t›m Malzemesi
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ALSECCO ALL-CRETE 2K 
Çimento-Akrilik Esaslı, Tam Esnek, Çift Komponentli 
Su Yal›t›m Malzemesi 

ÜRÜN TANIMI 
Elastomerik akrilik kopolimer reçine esaslı, su bazlı, tek komponentli, 
kullanıma hazır, elastik, her tür zemine kolayca uygulanabilen, beyaz renkli 
(üzeri boyanabilen) sürme su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
‹ç ve dış mekanlarda, yatayda ve düzeyde, düz ve e€imli çatılarda, teras, 
balkon, havuz ve su depolarında, oluk, saçak ve baca kenarlarında, beton, sıva, 
tu€la, çinko, galvaniz, briket gibi yüzeylerde kullanılabilir.

ÖZELL‹KLER
•  Kullanıma hazırdır.
•  Uygulaması çok kolay olup yarı akışkan özelli€i vardır. Bu yüzden çok zor 
    yüzeyleri kolayca kaplayabilir. ‹sçilik maliyeti düşüktür.
•  Elastiktir. 1 ile 1.5 mm. kalınlıkta 23°C’de 24 saat sonra % 600 uzama 
    gösterir.
•  Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sa€lar. (Mineral esaslı 
    yüzeylerde yapışma dayanımı: 7.15 kgf / cm2).
•  Sıcak so€uk farklarında elastikiyetini korur. 
   (70°C’de % 476, -17°C’de % 397).
•  Zayıf kimyasallara dayanıklıdır.
•  Yüzeylerde teneffüs imkânı sa€lar. (Su buharı geçirgenli€i: 24 saat 
    sonra 23°C’de % 65 nemde 27.6 g/m2 gün).
•  Çekme mukavemeti; 24 saat sonra 23°C’de 24.5 kgf / cm2, 
    72 saat sonra 55 kgf / cm2 dir.
•  Solvent içermez.
•  Dekoratiftir. Beyaz üretildi€i gibi, ARS tüpleri ile renklendirilebilir 
   (sadece 4-5 tonları) veya üzeri aynı elastikiyet yapısına sahip sadece su 
   bazlı boya ile boyanabilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Şekil    Yarı akışkan sıvı
Renk    Beyaz
Yo€unluk    1,29 ±0,05kg/lt.
Kopma uzaması                     en az % 600
Yapışma mukavemeti   12 kgf/cm2

SARF‹YAT
Her kat için; ortalama düşeyde 0,750-1 kg/m2, yatayda 1-1,5 kg/m2’dir.
Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
Nemden, dondan ve do€rudan güneş ışı€ından koruyarak; serin ve kuru 
ortamda saklanm›ş orijinal ambalajında 1 yıl depolanabilir.

AMBALAJ
20kg PE kova

ÜRÜN TANIMI 
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, tam elastik su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
‹ç ve dış her tür yapı elemanının korunması ve su izolasyonu sa€lamasında 
güvenle kullanılır. Bu amaçla; WC, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, su 
depolarında (içme suyu uygunluk sertifikası mevcuttur), temellerde, teras ve 
balkonlarda
(üzerini korumak şartıyla), kaplıca, hamam gibi yo€un su kullanılan 
mekanlarda tam esnek su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Negatif su 
basıncına maruz yerlerde kullanılamaz.

ÖZELL‹KLER
•  Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir.
•  Tam esnek ve su geçirimsizdir.
•  Esnek bir kaplama oluşturdu€undan mekanik etkenlere dayanıklıdır.
•  Uygulanan yüzeylerde, ileride oluşabilecek kılcal    
   çatlamalarda, niteli€ini kaybetmez.
•  Derzsiz, eksiz, kalıcı bir kaplama oluşturur.
•  Su buharı geçirimlidir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Görünüm/Renk        A bileşeni:  beyaz sıvı
         B bileşeni:  gri toz
        Karışım   :  çimento grisi 
Karışım oranı        20 kg’lık toz (torba) 10 kg’lık sıvı(bidon)  
                                                           ile karıştırılır.
                                                           A/B oranı a€ırlıkça 1/2
Su absorbsiyonu       ≤ 0,1 kg/m2 h1/2 
Basınçlı su dayanımı        ≥ 1,5 bar (pozitif yönden)
Yapışma dayanımı        ≥ 1,0 N/mm2 (28 gün)
Olgunlaştırma süresi        3-5 dakika
Kullanma süresi        2 saat (+20°C’de)
Katlar arası bekleme süresi       4 saat
Kuruma süresi        24 saat 

SARF‹YAT
A bileşeni + B bileşeni: Ortalama 3 kg/m2 (2 kat uygulamada)
Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında; nemden, dondan ve direkt güneş ışı€ından 
koruyarak, serin ve kuru ortamda 6 ay depolanabilir.

AMBALAJ
30 kg set (A+B)
A bileşeni: 10 kg plastik bidon
B bileşeni: 20 kg kraft torba



ALSECCO SEMI-CRETE 2K
Çimento-Akrilik Esaslı, Yarı Esnek, 
Çift Komponentli Su Yal›t›m Malzemesi 
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ALSECCO ALL-CRETE 2K 
Çimento-Akrilik Esaslı, Tam Esnek, Çift Komponentli 
Su Yal›t›m Malzemesi 

ÜRÜN TANIMI
Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, elastik su yalıtım malzemesidir.
 
KULLANIM ALANLARI
Balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde, teraslarda (üzerini 
korumak şartıyla), temel ve bodrum katların su yalıtımında, küçük ebatlı su 
depoların ve havuzlarda su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Negatif su 
basıncına maruz yerlerde kullanılamaz.

ÖZELL‹KLER
•  Kolay hazırlanır ve uygulanır.
•  Yarı esnek ve su geçirimsizdir.
•  Fırça veya mala ile uygulanabilir.
•  Yüksek yapışma performansı ve yarı esnek yapısı sayesinde, şap ve 
    seramik   altında su geçirimsiz bir tabaka sa€lar.
•  Derzsiz, eksiz, kalıcı bir kaplama oluşturur.
•  Su buharı geçirimlidir.
•  Çatlak köprüleme özelli€i vardır.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Görünüm/Renk                          A bileşeni:  beyaz sıvı
                                 B bileşeni:  gri toz
                                                  Karışım   :  çimento grisi
Karışım oranı                             20 kg’lık toz (torba) 5 kg’lık sıvı(bidon) 
                                                  ile karıştırılır.
                                                   A/B oranı a€ırlıkça 1/4
Su absorbsiyonu                ≤ 0,1 kg/m2 h1/2

Basınçlı su dayanımı                ≥ 1,5 bar (pozitif yönden)
Yapışma dayanımı                ≥ 1,0 N/mm (28 gün)
Olgunlaştırma süresi                3-5 dakika
Kullanma süresi               2 saat (+20°C’de)
Katlar arası bekleme süresi        5 saat
Kuruma süresi                24 saat

SARF‹YAT
A bileşeni + B bileşeni: ortalama 3 kg/m2 (2 kat uygulamada).
Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında; nemden, dondan ve direkt güneş ışı€ından 
koruyarak, serin ve kuru ortamda 6 ay depolanabilir. 

AMBALAJ
25 kg set (A+B)
A bileşeni: 5 kg plastik bidon
B bileşeni: 20 kg kraft torba



Alsecco Su Yal›t›m Malzemeleri

ALSECCO BITUMEN WATERSTOP
Bitüm Esasl› Tek Komponentli Su Yal›t›m Malzemesi
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ALSECCO BITUMEN 2K
Bitüm-Çimento Esasl›, Çift Komponentli, Polimer 
Takviyeli Su Yalıtım Malzemesi

ÜRÜN TANIMI 
Modifiye bitüm emülsiyon esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, solvent 
içermeyen, yüksek yapışma mukavemetine sahip sürme su yalıtım 
malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
‹ç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde suyun geldi€i yönden, toprakla 
temas eden istinat-perde duvarlarında, galeri, drenaj ve temel kazıklarında, 
bodrum ve zemin kat yüzeylerinin dıştan yalıtımında çatılarda, teras ve 
balkonlarda, banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerin su yalıtımında 
kullanılır.

ÖZELL‹KLER
•  Akıcı kıvamda kullanıma hazırdır.
•  Kuru ve nemli yüzeylere yüksek aderans salar.
•  Su ve rutubet yalıtımı salayarak, iç mekanlarda oluşabilecek çiçeklenme,        
   tozlanma ve kabarmayı önler.
•  Uygulanan yüzeylerde ilerleyen zamanlarda oluşabilecek yapısal kılcal      
    çatlamalarda, su geçirimsizlik niteli€ini kaybetmeden yapıyı sudan ve 
    nemden korumaya devam eder.
•  Mukavemetini kazanmış Alsecco Bitumen Waterstop, ısı farklılıklarından  
    etkilenmez.  (-15°C ile +80°C)
•  Tiksotroptur, düşey veya yatay uygulanabilir.
•  ‹çeri€inde; anyonik katkı malzemesi mevcuttur.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Renk                     Koyu kahve/(Kuruduğunda) Siyah
Kıvam                     Macunsu  
pH   9,0 ± 1
Viskozite   20.000 ± 2.500 m Pa.s
Kat› madde oran›  58 ± 2 
Su Absorbsiyonu                           30 gr/m2 h1/2

Su Buharı Geçirgenliği                   Sd ≤ 0,10
Kopma Uzaması                             ≥%300
Gerilme Direnci                              0,45 N/mm2

‹lk kuruma    12 saat
‹kinci kat kuruma  24 saat
Tam kat kuruma  48 saat
                            
SARF‹YAT
Ortalama 3-4 kg/m2 (2 kat uygulamada). 
Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
Nemden, dondan ve do€rudan güneş ışı€ından koruyarak; serin ve kuru  
zor otamda saklanmış orijinal ambalajında 1 yıl depolanabilir.

AMBALAJ
20 kg PE kova

ÜRÜN TANIMI 
Polimer modifiye bitüm ve çimento esaslı, iki komponentli, solvent 
içermeyen, yüksek mukavemet ve elastikiyete sahip sürme su yalıtım 
malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
‹ç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde suyun geldi€i yönden, donatılı 
veya donatısız olarak uygulanabilir. Temellerde, temel perde duvarlarında, 
teras ve balkonlarda, ıslak hacim su yalıtımlarında kullanılır. Brüt beton, 
çimento esaslı sıvalar ve şaplar için uygundur.

ÖZELL‹KLER
•  Kolay hazırlanır ve uygulanır.
•  Ek yeri oluşturmaz.
•  Esnek yapısı ile çatlak köprüleme özelli€ine sahiptir.
•  Kuru ve nemli yüzeylere yüksek aderans sa€lar.
•  Düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini korur.
•  Solvent ve asbest içermez.
•  Tiksotroptur, düşey veya yatay uygulanabilir.
•  ‹çeri€inde; anyonik katkı malzemesi mevcuttur.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Renk                    Koyu kahve/(Kuruduğunda) Siyah
Kıvam                    Macunsu
pH                    8,6 - 9,6
Viskozite                    90 d Pa.s
Katı madde oranı (A+B)                %66
Kullanılabilme süresi                   120 dk.
Kürlenme süresi                   24 saat
Kuruma süresi                   48 saat 
(Sıcaklık ve Ba€ıl neme göre de€ikenlik gösterebilir)

SARF‹YAT
Ortalama 3-4 kg/m2 (2 kat uygulamada). Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler 
olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar 
olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
Nemden, dondan ve do€rudan güneş ışı€ından koruyarak; serin ve kuru 
ortamda saklanmış orijinal ambalajında 1 yıl depolanabilir.

AMBALAJ
30 kg Set (Sıvı bileşen 22 kg, Toz bileşen 8 kg)



Alsecco Tamir Harçları

ALSECCO ALCRET THICK
Çimento Esaslı, Kireç İçermeyen, Polimer 
Modifiyeli Dolgular İçeren Kalın Taneli Tamir Harcı
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ALSECCO ALCRET THIN
Çimento Esaslı, Kireç İçermeyen, Polimer 
Modifiyeli Dolgular İçeren İnce Taneli Tamir Harcı

ÜRÜN TANIMI 
Çimento esaslı, kalın taneli, yüzeyin tamamını veya bir kısmını düzeltmek, 
doldurmak ve tamir etmek için geliştirilmiş, kireç içermeyen, polimer 
modifiyeli dolgular içeren tamir harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış cephelerde normal veya hafif beton yüzeylerin, çatlakların ve 
deliklerin tamir edilmesinde, boyut hatalarını ortadan kaldırmaya yönelik 
yüzey düzeltmelerinde, seramik ve karo döşemesinden önce yüzey 
düzeltmelerinde, küçük tamirat işlerinde, kopmuş ya da dökülmüş köşe 
parçalarının doldurulmasında ve onarılmasında kullanılır. Bu tür yüzeylerde 
olumuş döküntü veya deliklerin 10 mm’ye kadar doldurulmasında ve 
cephelerdeki boyut hatalarının düzeltilerek çok düzgün yüzey 
oluşturulmasında güvenle kullanılır.

ÖZELL‹KLER
• DIN 1164’e göre imal edilmiş portland çimentosu ile uygun      
   elek ve tane boyutunda silis kumuyla hazırlanmıştır.
• En büyük tane çapı 0,5 mm’dir. Tek bir işlemde 1,0 ile 10 mm kalınlı€ında     
   kullanılabilecek yapıdadır.
• Mükemmel bir aderans gücüne sahiptir.
• Düzgün bir perdahlama sa€layıp, uygulama sırasında çatlama, büzüme,   
   sarkma ve çökme yapmaz.

Taze Harç Özellikleri:
•  Su absorbsiyon de€eri düşüktür.
•  Kolay uygulanabilir ve isçilikten tasarruf sa€lar.
•  Uygulanabilme süresi uzundur.
•  100 kg kuru toz ile 75 lt taze sıva yapılabilir.

Sertleşmiş Harç Özellikleri:
•  Basınç ve e€ilme direnci yüksektir.
•  Yüksek aderans gücüne sahiptir.
•  Elastikiyeti arttırılmıştır.
•  Çiçeklenme ve yosunlama yapmaz.
•  Basma Mukavemeti     ≥ 10 N/mm2

•  E€ilme Mukavemeti    ≥ 1,5 N/mm2

•  Yapışma Mukavemeti ≥ 1 N/mm2

SARF‹YAT
Her 1 mm kat kalınlı€ı için sarfiyat, yaklaşık 1,5 kg/m2’dir.
Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
Nemden, dondan ve do€rudan güneş ışı€ından koruyarak; serin ve kuru 
ortamda saklanmış orijinal ambalajında 6 ay depolanabilir.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba

ÜRÜN TANIMI 
Çimento esaslı, ince taneli, yüzeyin tamamını veya bir kısmını düzeltmek, 
doldurmak ve tamir etmek için geliştirilmiş, kireç içermeyen, polimer 
modifiyeli dolgular içeren tamir harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış cephelerdeki beton, brüt beton, gaz beton ya da sıva gibi mineral 
esaslı yüzeylerin, daha önceden kaba sıva, ince sıva veya mineral esaslı özel 
sıva malzemeleri ile düzeltilmesine ra€men, sonradan oluşan yüzeysel kılcal 
çatlamaların tamir edilmesinde kullanılır. Bu tür yüzeylerde oluşmuş döküntü 
veya deliklerin 3 mm’ye kadar doldurulmasında ve cephelerdeki boyut 
hatalarının düzeltilerek çok düzgün yüzey oluşturulmasında güvenle 
kullanılır.

ÖZELL‹KLER
•  DIN 1164’e uygun portland çimentosunun uygun elek ve tane boyutunda  
    silis kumu, kalsit vb. dolgularla üretilmiştir.
•  Rutubete ve aşınmaya karşı özel toz ve polimer ürünlerle modifiye 
    edilmiştir.
•  En büyük tane çapı 0,2 mm’dir. Tek bir işlemde 0,2 mm ile 3,0 mm 
    kalınlı€ında kullanılabilecek yapıdadır. Düzgün bir perdahlama sa€lar. 
    Uygulama sırasında çatlama, büzülme, sarkma ve çökme yapmaz.
•  Cephelerde çok düzgün yüzeyler oluşturarak, üzerine gelecek boya ve 
     kaplamanın düzgün görünümünü sa€lar ve dayanıklılı€ını arttırır.

Taze Harç Özellikleri:
•  Su absorbsiyon de€eri düşüktür.
•  Kolay uygulanabilir ve isçilikten tasarruf sa€lar.
•  Uygulanabilme süresi uzundur.
•  Çok düzgün cepheler oluşturma imkanı sa€lar.
•  100 kg kuru toz ile 70 lt taze harç yapılabilir.

Sertlemiş Harç Özellikleri:
•  Basınç ve e€ilme direnci yüksektir.
•  Yüksek aderans gücüne sahiptir.
•  Elastikiyet gücü arttırılmıştır.
•  Suya ve rutubete dayanıklıdır.
•  Çiçeklenme, yosunlama ve rotre yapmaz.
•  Basma Mukavemeti    ≥ 12 N/mm2

•  E€ilme Mukavemeti    ≥ 2 N/mm2

•  Yapışma Mukavemeti ≥ 1 N/mm2

SARF‹YAT
Her 1 mm kat kalınlı€ı için sarfiyat, yaklaşık 1,5-1,8 kg/m2’dir.
Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
Nemden, dondan ve do€rudan güneş ışı€ından koruyarak; serin ve kuru 
ortamda saklanmış orijinal ambalajında 6 ay depolanabilir.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba



Alsecco Fayans Yap›şt›r›c›lar›

ALSECCO ALCRET TILE ADHESIVE 
Çimento Esaslı, Kayma Direnci Yüksek, 
C1T Sınıfı Fayans Yapıştırma Harcı
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ALSECCO ALCRET FLEX ADHESIVE
Çimento Esaslı, Polimer Katkılı, Çalışma Süresi 
Arttırılmış, C1TE Sınıfı Fayans Yapıştırma Harcı

ÜRÜN TANIMI 
Çimento esaslı, düşeyde kayma direnci arttırılmış, fayans ve seramik 
yapıtırıcıdır. TS EN 12004 Standardı C1T sınıfına uygundur.

UYGULAMA ALANLARI
Seramik, fayans ve benzeri kaplamaların iç mekanlarda duvara ve zemine, 
dış mekanlarda zemine döşenmesinde kullanılır. Çimento esaslı sıva, sap ve 
beton yüzeyler üzerinde uygulanması önerilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Renk    Gri 
Yapışma mukavemeti    ≥ 0,5 N/mm2

Su Karışım oranı    5,5 - 6,5 lt
Kapta Kuruma Süresi(pota ömrü)   Yaklaşık 3 saat
Açık Bekletme Süresi    20 dakika
Derz Uygulanabilme Süresi   En az 48 saat sonra

Yukarıdaki süreler 23 ± 2°C sıcaklık ve % 50 ± 5 nem ortamı için verilen 
sürelerdir. Daha sıcak ortamlarda süre kısalır, daha so€uk ortamlarda ise 
süre uzar.

SARF‹YAT
Seramik Boyutu                                   Tarak      Sarfyat 
10 cm x 10 cm’ye kadar              6x6x6 mm      3 kg/m2 
10 cm x 10 cm ile 20 cm x 20 cm arası       8x8x8 mm      4 kg/m2

20 cm x 20 cm ile 30 cm x 30 cm arası    10x10x10 mm         5 kg/m2  
(çift taraflı yapıştırma)
           
Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
Kuru ortamda ve a€zı açılmamış ambalajında 6 ay depolanabilir.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba

ÜRÜN TANIMI 
Çimento esaslı, kayma direnci yüksek, açık bekletme süresi uzatılmış, 
yüksek performans sa€layan bir yapıştırıcıdır.
TS EN 12004 Standardı C1TE sınıfına uygundur.

UYGULAMA ALANLARI
Seramik, fayans ve benzeri kaplamaların döşenmesinde, yüzme havuzu, su 
deposu, banyo, tuvalet ve mutfaklarda güvenle kullanılabilir. Çimento esaslı 
sıva, şap ve beton yüzeyler üzerine uygulanması önerilir. 

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Renk     Açık gri
Yapışma mukavemeti    ≥ 0,5 N/mm2

Su Karışım oranı    5,5 - 6,5 lt
Kapta kuruma süresi (Pota ömrü)   Yaklaşık 3 saat
Açık bekletme süresi    30 dakika
Kayma     0,5 mm
Derz uygulanabilme süresi   24 – 48 saat

Yukarıdaki süreler 23 ± 2°C sıcaklık ve % 50 ± 5 nem ortamı için verilen 
sürelerdir. Daha sıcak ortamlarda süre kısalır, daha so€uk ortamlarda ise 
süre uzar.

SARF‹YAT
Seramik Boyutu                                  Tarak           Sarfiyat 
10 cm x 10 cm’ye kadar             6x6x6 mm      3 kg/m2 
10 cm x 10 cm ile 20 cm x 20 cm arası      8x8x8 mm      4 kg/m2 
20 cm x 20 cm ile 30 cm x 30 cm arası   10x10x10 mm    5 kg/m2   
(çift taraflı yapıştırma)

Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
A€zı açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda yaklaşık 6 ay depolanabilir.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba



ALSECCO ALCRET MULTIFLEX ADHESIVE
Çimento Esaslı, Yüksek Performanslı, 
C2TE Sınıfı Granit ve Mermer Yapıştırma Harcı
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ALSECCO ALCRET FLEX ADHESIVE
Çimento Esaslı, Polimer Katkılı, Çalışma Süresi 
Arttırılmış, C1TE Sınıfı Fayans Yapıştırma Harcı

ÜRÜN TANIMI 
Çimento esaslı, polimer katkılı, esneklik kabiliyeti ve kayma direnci 
arttırılmış, açık bekleme süresi uzatılmış, yüksek performanslı granit ve 
mermer yapıştırıcısıdır.
TS EN 12004 Standardı C2TE sınıfına uygundur.

UYGULAMA ALANLARI
‹ç ve dış yüzeylerde, granit, mermer, seramik, do€al taş, büyük ebatlı 
seramik, cam mozaik, porselen seramik gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında kullanılır. Çimento esaslı sıva, sap ve beton yüzeyler 
üzerine uygulanması önerilir.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Renk    Gri
Kapta Kuruma Süresi (Pota Ömrü)  Yaklaşık 2 saat
Su Karışım Oranı    7,0 - 7,5 lt
Açık Bekletme Süresi    30 dakika
Derz Uygulanabilme Süresi   En az 24 saat
Yapışma Mukavemeti    ≥ 1,5 N/mm2

Kayma    Z0,5 mm2

Yukarıdaki süreler 23 ± 2°C sıcaklık ve % 50 ± 5 nem ortamı için verilen 
sürelerdir. Daha sıcak ortamlarda süre kısalır, daha so€uk ortamlarda ise 
süre uzar.

SARF‹YAT
Seramik Boyutu                    Tarak                 Sarfiyat 
10 cmx10 cm ile 20x20cm arası           8x8x8 mm           6 kg/m2

20 cmx20 cm ile 60cmx60cm arası     10x10x10 mm       6 kg/m2 
(çift taraflı yapıştırma)

Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
A€zı açılmamış ambalajında kuru bir ortamda yaklaşık 6 ay depolanabilir.

AMBALAJ
25 kg Kraft Torba



Alsecco Derz Dolgusu

ALSECCO ALCRET FUGA
Çimento Esaslı, 1-6 mm Arasındaki Derzler İçin 
CG1 Sınıfı Dolgu Malzemesi 
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ALSECCO ALCRET FUGA SILICON
Çimento Esaslı, Silikonlu, Su İtici, Esnek, Yüksek 
Performanslı CG2 Sınıfı Dolgu Malzemesi 

ÜRÜN TANIMI 
Çimento esaslı, 6 mm’ye kadar seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz 
dolgu malzemesidir. 
TS EN 13888 Standardı CG1 sınıfına uygundur.

UYGULAMA ALANLARI
Fayans ve seramik ve benzeri kaplama malzemelerinin, derzlerinin 
doldurulmasında kullanılır.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
TS EN 13888 Fuga Avrupa Normu’na göre:

Azaltılmış Su Absorbsiyonu (30 dakika sonra)          5 g
Azaltılmış Su Absorbsiyonu (240 dakika sonra)        10 g
Basma Mukavemeti                 ≥ 15 N / mm2

E€ilme Mukavemeti              ≥ 3,5 N / mm2

Uygulanabilme süresi              En fazla 1 saat
Sertleşme süresi              12 saat
Zeminin trafi€e açılabilme süresi             En az 24 saat

Yukarıdaki süreler 23 ± 2°C sıcaklık ve % 50 ± 5 nem ortamı için verilen 
sürelerdir. Daha sıcak ortamlarda süre kısalır, so€uk ortamlarda ise 
süre uzar.

ÖZELL‹KLER
1 ile 6 mm derz aralıklarında kullanılır; suya karşı dirençlidir, iyi tutunur, 
çatlama yapmaz, leke tutmaz.
Beyaz olarak üretilir.

SARF‹YAT
Seramik Boyutu          Derz Genişlikleri                       Sarfiyatlar
10 cm x 10 cm            3 mm, 4 mm, 6 mm        800 g/m2,1000 g/m2,1500 g/m2

20 cm x 20 cm          3 mm, 4 mm, 6 mm       400 g/m2, 500 g/m2, 750 g/m2

30 cm x 30 cm          3 mm, 4 mm, 6 mm       250 g/m2, 300 g/m2, 500 g/m2

Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
A€zı açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda ortalama 6 ay depolanabilir.

AMBALAJ
20 kg Kraft Torba

ÜRÜN TANIMI 
Çimento esaslı, düşük su emme de€eri olan, silikon katkılı, su iticilik özelli€i 
arttırılmı, zor kirlenen ve kolay temizlenen, uygulaması kolay, küf tutmayan, 
hijyenik, esnek, yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir.
TS EN 13888 Standardı CG2 sınıfına uygundur.

UYGULAMA ALANLARI
Banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, su deposu, havuzlarda ve 
teraslarda yer alan fayans, seramik, mermer ve benzeri kaplamaların 
6 mm’ye kadar olan derzlerinin doldurulmasında kullanılır.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
TS EN 13888 Fuga Avrupa Normu’na göre:
Aşınma Dayanımı        1000 mm2

Azaltılmış Su Absorbsiyonu (30 dakika sonra)     2 g
Azaltılmış Su Absorbsiyonu (240 dakika sonra)   5 g
Basma Mukavemeti        ≥ 15 N / mm2 
E€ilme Mukavemeti        ≥ 5 N / mm2

Uygulanabilme süresi        En fazla 1 saat
Sertleşme süresi        12 saat
Zeminin trafi€e açılabilme süresi       En az 24 saat

Yukarıdaki süreler 23 ± 2°C sıcaklık ve % 50 ± 5 nem ortamı için verilen 
sürelerdir. Daha sıcak ortamlarda süre kısalır, so€uk ortamlarda ise süre uzar.

ÖZELL‹KLER
1 ile 6 mm derz aralıklarında kullanılır; suya karşı dirençlidir, iyi tutunur, 
çatlama yapmaz, leke tutmaz.
Beyaz olarak üretilir.

SARF‹YAT
Seramik Boyutu           Derz Genişlikleri                        Sarfiyatlar
10 cm x 10 cm              3 mm, 4 mm, 6 mm        800 g/m2, 1000 g/m2,1500 g/m2

20 cm x 20 cm           3 mm, 4 mm, 6 mm       400 g/m2,  500 g/m2, 750 g/m2

30 cm x 30 cm           3 mm, 4 mm, 6 mm       250 g/m2,  300 g/m2,  500 g/m2

Verilen sarfiyatlar yaklaşık de€erler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına 
göre farklılıklar olaca€ından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA
A€zı açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda ortalama 6 ay depolanabilir.

AMBALAJ
20 kg. Kraft Torba



ALSECCO  
FUGA DERZ DOLGU RENKLER‹ 

Karteladaki tüm renkler bask› tekni€i ve ortamdaki ›ş›€a göre orijinal renklerden farkl›l›k gösterebilir. 
Orjinal renklere en yak›n tonlar› bu kartelada yans›t›lm›şt›r.

Bej

Fildişi

Karamel

Kahverengi

Gri

Yeşil

Pembe

Mavi
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ALSECCO ALCRET FUGA SILICON
Çimento Esaslı, Silikonlu, Su İtici, Esnek, Yüksek 
Performanslı CG2 Sınıfı Dolgu Malzemesi 
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