






DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI

30 KG. (  % 2 )

Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi:

Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum
4 aya kadar stoklanabilir.

Kullaným Talimatý:

Su / Alçý oraný yaklaþýk 7 - 7.5 kg. suya 10 kg. alçý olacak þekilde
kullaným suyu karýþtýrma kabýna alýnýr. Orana uygun miktarda alçý
serpilerek su alçýya doyurulur.

Yaklaþýk 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik olarak veya elle
kuvvetlice karýþtýrýlýr. Elde edilen karýþým homojen ve harç kývamýnda
olmalýdýr.

Not: Kullanýlacak suyun, kaplarýn ve aletlerin temiz olmasýna özen
gösterilmelidir.



DÝCLE PERLÝTLÝ SIVA ALÇISI

35 KG. (  % 2 )

Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi:

Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum
4 aya kadar stoklanabilir.

Kullaným Talimatý:

Su / Alçý oraný yaklaþýk 5.5 - 6 kg. suya 10 kg. alçý olacak þekilde
kullaným suyu karýþtýrma kabýna alýnýr. Orana uygun miktarda alçý
serpilerek su alçýya doyurulur.

Yaklaþýk 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik olarak veya elle
kuvvetlice karýþtýrýlýr. Elde edilen karýþým homojen ve harç kývamýnda
olmalýdýr.

Not: Kullanýlacak suyun, kaplarýn ve aletlerin temiz olmasýna özen
gösterilmelidir.



DÝCLE MAKÝNE SIVA ALÇISI

35 KG. (  % 2 )

Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi:

Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum
4 aya kadar stoklanabilir.

Kullaným Talimatý:

Su / Alçý oraný yaklaþýk 5.5 - 6 kg. suya 10 kg. alçý olacak þekilde
kullaným suyu karýþtýrma kabýna alýnýr. Orana uygun miktarda alçý
serpilerek su alçýya doyurulur.

Yaklaþýk 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik olarak veya elle
kuvvetlice karýþtýrýlýr. Elde edilen karýþým homojen ve harç kývamýnda
olmalýdýr.

Not: Kullanýlacak suyun, kaplarýn ve aletlerin temiz olmasýna özen
gösterilmelidir.



DÝCLE KARTONPÝYER ALÇISI

30 KG. (  % 2 )

Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi:

Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum
4 aya kadar stoklanabilir.

Kullaným Talimatý:

Su / Alçý oraný yaklaþýk 7 - 7.5 kg. suya 10 kg. alçý olacak þekilde
kullaným suyu karýþtýrma kabýna alýnýr. Orana uygun miktarda alçý
serpilerek su alçýya doyurulur.

Yaklaþýk 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik olarak veya elle
kuvvetlice karýþtýrýlýr. Elde edilen karýþým homojen ve harç kývamýnda
olmalýdýr.

Not: Kullanýlacak suyun, kaplarýn ve aletlerin temiz olmasýna özen
gösterilmelidir.



DÝCLE ALÇI PLAKA YAPIÞTIRMA ALÇISI

30 KG. (  % 2 )

Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi:

Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum
4 aya kadar stoklanabilir.

Kullaným Talimatý:

Su / Alçý oraný yaklaþýk 4.5 - 5 kg. suya 10 kg. alçý olacak þekilde
kullaným suyu karýþtýrma kabýna alýnýr. Orana uygun miktarda alçý
serpilerek su alçýya doyurulur.

Yaklaþýk 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik olarak veya elle
kuvvetlice karýþtýrýlýr. Elde edilen karýþým homojen ve harç kývamýnda
olmalýdýr.

Not: Kullanýlacak suyun, kaplarýn ve aletlerin temiz olmasýna özen
gösterilmelidir.



DÝCLE ALÇI PLAKA DERZ DOLGU ALÇISI

30 KG. (  % 2 )

Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi:

Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum
4 aya kadar stoklanabilir.

Kullaným Talimatý:

Su / Alçý oraný yaklaþýk 6 - 6.5 kg. suya 10 kg. alçý olacak þekilde
kullaným suyu karýþtýrma kabýna alýnýr. Orana uygun miktarda alçý
serpilerek su alçýya doyurulur.

Yaklaþýk 2-3 dakika bekledikten sonra mekanik olarak veya elle
kuvvetlice karýþtýrýlýr. Elde edilen karýþým homojen ve harç kývamýnda
olmalýdýr.

Not: Kullanýlacak suyun, kaplarýn ve aletlerin temiz olmasýna özen
gösterilmelidir.



TANIMI:

Çimento esaslý, seramik ve fayans derzleri için, özel
mikronize boyutlu agrega ve performans arttýrýcý kimyasal
katkýlar içeren derz dolgu malzemesidir.

BAYINDIRLIK POZ NO: 04.013/2
TS EN 13888 - ÇD1 sýnýfýna uygundur.
ÇD: Çimento esaslý derz dolgu malzemeleri
1  : Normal derz dolgu malzemeleri

KULLANIM ALANLARI:

Ýç mekanlarda, düþey ve yatay uygulamalarda
Mevcut yüzeylere yapýþtýrýlmýþ seramik ve fayans
derzlerinin doldurulmasýnda,
Konutlarda
Alýþveriþ merkezlerinde
Otellerde
Hastanelerde vb. yerlerde uygulanmýþ döþeme
malzemelerinin derzlerinde kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

Görünüm                                           : Beyaz ve Renkli toz
2Basýnç Mukavemeti                            : > 15 N/ mm
2Eðilme Mukavemeti                            : > 3,5 N/mm
3Aþýnma Mukavemeti                           : < 2000 mm

Büzülme                                            : 2 mm/m
Su Emme                                          : 30 dk. 5gr - 240 dk. 10 gr

O O

Uygulama Sýcaklýðý                            : +5  C ile +30  C arasý
Kullanma Süresi                                 : 2 saat
Yüzeyin Kullanýlabilmesi                     : 24 saat sonra

KULLANIM ÞEKLÝ

a) Yüzey Hazýrlýðý :
Yüzeyde ve derz aralarýnda yapýþmayý engelleyecek
kalýntýlar temizlenmelidir.Seramik ve fayans
derzlerinin doldurulmasýndan önce, kullanýlan seramik
yapýþtýrýcýnýn yeterli sertliðe gelmesi beklenmelidir.
Renkli derz dolgu uygulanmadan önce, yüzey
seramiðe zarar vermeyecek yöntemler ile temizlenmeli
ve ýslak süngerle nemlendirilmelidir. 

b) Karýþýmýn Hazýrlanmasý:
Karýþým için hazýrlanmýþ temiz bir kaba yaklaþýk
6 - 6,5 litre temiz su konur, sonra 20 kg'lýk torbadaki
DÝCLEKÝM DERZ FUGA N-01 dolgu harcý suya yavaþ yavaþ 
sepelenerek boþaltýlýr.Karýþým  düþük devirli (400-600 d/dk) 
karýþtýrýcý ile yapýlýr. Karýþým 5 dakika dinlendirildikten sonra 
tekrar 2 dakika daha karýþtýrýldýktan sonra malzeme kullanýma 
hazýr hale gelir.

DÝCLEKÝM FUGA N-01 DERZ DOLGU HARCI 

c) Karýþýmýn Uygulanmasý:

DÝCLEKÝM FUGA N-01 Derz dolgu harcý, kauçuk mala ile
seramiklerin üzerine yayýlýr ve derz aralarý doldurulur.
Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle
sýyrýlýr.(Derin derzlerde,önce malzemenin çökmesi
beklenmeli, daha sonra bu iþlem tekrarlanmalýdýr.)
Malzeme parmak baskýsýna dayanýncaya kadar beklenir
ve tüm yüzey nemli bir sünger ile temizlenerek,
hidratasyonunu tamamlamasý için gerekli nemlilik
saðlanýr.Seramik yüzeyindeki malzeme kalýntýlarý
nemli bir sünger ile temizlenir ve derzlere son 
þekli verilir.Malzeme kuruduktan sonra (48 saat
sonra) seramikler kuru ve temiz bir üstübü ile
parlatýlýr.

Sarfiyat:
0,5 - 1.0 kg/m2

Ambalaj:
20 - kg'lýk kraft torba.

Dopolama:
Kuru ve serin ortamda,açýlmamýþ orjinal ambalajýnda
12 ay raf ömrü vardýr.

Dikkat Edilecek Hususlar:
Uygulama yapýlan yüzeyler kuruyana kadar yaðmur,su
ve dondan korunmalýdýr.

O O

Uygulama +5  C ve +30  C arasýnda yapýlmalý, aþýrý sýcak
ve rüzgarlý ortamlarda yapýlan uygulamalarda gerekli 
önlemler alýnmalýdýr.
Dýþ yüzey uygulamalarýnda, yüzeyin uygulama sonrasýnda
ilk 24 saat güneþten, rüzgardan, yaðmurdan veya
dondan korunmasý gerekir.
Çimento içerir. koruyucu eldiven, gözlük ve elbise
kullanýnýz.Göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz. Deri
temasý halinde bol su ve sabun ile yýkayýnýz.Göz
temasý halinde bol su ile yýkayýnýz ve hemen bir
doktora baþvurunuz.

  



DÝCLEKÝM REFÝT TAMÝR HARCI

TANIMI:

Çimento esaslý,polimer ve elyaf takviyeli,beton yüzeylerde
düzgün bitirme saðlayan, düþük iç gerilimi, tek katta
yüksek uygulama kalýnlýðý ve yüksek ilk ve nihai mukavemeti
veren tamir ve yüzey düzeltme harcýdýr.

BAYINDIRLIK POZ NO: 04.613/3a

KULLANIM ALANLARI:

Beton elemanlarýn yüzey bozukluklarýnýn tamiri ve yüzey tesviyesinde,
Tij deliklerinin doldurulmasýnda ve segregasyonlarýn tamiratýnda
Beton, sýva ve þap tamiratlarýnda,
Su yalýtýmý öncesi yüzey tamiratlarýnda,
Köþe pahlarýnýn oluþturulmasýnda,
Dýþ cephe tamiratlarýnda,
Endüstriyel tesislerde epoksi boyalar altýnda düzgün
yüzey elde edilmesinde,
Hafif ve orta aðýrlýkta trafik yükü olan, özel kaplamalar
gelecek döþemelerde yüzeylerin düzeltilmesinde kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

Görünüm                                                : Gri renkli toz
2Basýnç mukavemeti  EN 196-1 (28 gün)  : 56 N/ mm
2Eðilme mukavemeti  EN 196-1 (28 gün)  :8,5 N/ mm
2Yapýþma Mukavemeti (28 gün)                : > 2N/ mm

Uygulama kalýnlýðý                                   : 5 mm
Kabuklaþma süresi                                  : 30 dakika

O O

Uygulama Sýcaklýðý                                  : +5  C  +30  C

O

* Yukarýda belirtilen deðerler + 23  C ve % 50 baðýl nem
için geçerlidir.Yüksek sýcaklýklarda süre kýsalýr,
düþük sýcaklýklarda süre uzar.

KULLANIM ÞEKLÝ :
a)Yüzey Hazýrlýðý:
Yüzey  Kalýp yaðý,toprak,kireç,toz,boya,gres,kür
malzemesi ve diðer yapýþmayý engelleyen maddelerden 
arýndýrýlmalýdýr.
Uygulama yapýlacak yüzeyler nemli olmalýdýr, kuru
yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir.

b) Harcýn Hazýrlanmasý ve uygulanmasý:
Karýþým için hazýrlanmýþ temiz bir kaba yaklaþýk
5 - 6,5 litre temiz su konur, sonra 25 Kg'lýk torbadaki
DÝCLEKÝM REFÝT TAMÝR HARCI suya yavaþ yavaþ sepelenerek
boþaltýlýr.Karýþým düþük devirli (400-600 d./ dk)
karýþtýrýcý ile yapýlýr.Karýþým 5 dakika dinlendirildikten 
sonra tekrar 2 dakika daha karýþtýrýlýr.Hazýrlanan
harç 3 saat içinde kullanýlmalýdýr. Kullaným süresi geçmiþ
ve kabuklaþmýþ harç kullanýlmaz, kullanýlan harç
yüzeye 1-5 mm arasýnda mala ile uygulanýr.Harç
suyunu çektikten sonra, üzerine su serpilerek 
çelik veya ahþap mala ile istenen yüzey elde edilir.

SARFÝYAT:
2Yaklaþýk  1,8 kg/m

Ambalaj:
25 kg kraft torba

Depolama:
Kuru ve serin ortamda, açýlmamýþ orjinal ambalajýnda
12 ay raf ömrü vardýr.

Dikkat Edilecek Husular:

O O

Uygulama +5  C ve +30  C arasýnda yapýlmalý, aþýrý sýcak
ve rüzgarlý ortamlarda yapýlan uygulamalarda gerekli
önlemler alýnmalýdýr.
Dýþ yüzey uygulamalarýnda, yüzeyin uygulama sonrasýnda
ilk 24 saat güneþten, rüzgardan, yaðmurdan veya dondan
korunmasý gerekir.
Çimento içerir koruyucu eldiven, gözlük ve elbise
kullanýnýz. Göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz.Deri
temasý halinde bol su ve sabun ile yýkayýnýz. Göz
temasý halinde bol su ile yýkayýnýz ve hemen bir
doktora baþvurunuz.



Çimento esaslý, seramik, fayans, karo, çini, cam mozaik,
mermer vb. malzemelerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan hazýr
yapýþtýrma harcýdýr.

BAYINDIRLIK POZ NO: 04.013/1
TS 11140 EN 12004    C1 T sýnýfýna uygundur.
C1 : Normal sertleþen çimento esaslý yapýþtýrýcý
T   : Kayma özelliði azaltýlmýþ

KULLANIM ALANLARI

Ýç ve dýþ mekanlarda, düþey ve yatay uygulamalarda, b eramik, fayans ve
mermerlerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.
Dýþ mekan uygulamalarýnda DÝCLE LATEX ile karýþtýrýlarak kullanýlmasý tavsiye edilir.

anyo, mutfak ve koridor gibi yerlerde s

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

Görünüm                                     : Gri toz
2

>0,5 N/mm  (28 gün)Çekme ve Yapýþma Mukavemeti   : 
 Derz Dolgusu Süresi                    : 24 Saat Sonra

o o
Uygulama Sýcaklýðý                      : +5  C  ile  + 30 C Arasý
Açýk Bekletme Süresi                   : 20 Dakika
Kullanma Süresi                           : 2 Saat

LABÝ KÝM SERAMÝK VE FAYANS
YAPIÞTIRMA HARCI

TANIMI

KULLANIM ÞEKLÝ

a) Yüzey Hazýrlýðý :

Uygulama yapýlacak yüzeyler nemli olmalýdýr. Yüzeyler temiz, saðlam, taþýyýcý ve serbest parçacýklardan arýndýrýlmýþ
olmalýdýr. Yað, gres, kir, boya, çimento þerbeti, pas, kalýp yaðý, tuz kusmasý gibi aderans azaltacak tabakalar uygulamadan
önce tam olarak temizlenmelidir. Uygulama yapýlacak yüzeyler çukur, kýrýk, segregasyon, kalýp hatasý, çatlak içermemeli,
düzgün olmalý ve tozumamalýdýr. Bu tür hatalar DÝCLE KÝM TAMÝR HARCI ve DÝCLE LATEX karýþýmýndan oluþan tamir harcý
ile düzeltilmelidir.

b) Harcýn Hazýrlanmasý :

25 Kg. kraft torba içinde bulunan LABÝ KÝM Seramik ve Fayans Yapýþtýrma Harcý, içinde 6-7,5 lt. su bulunan temiz bir kaba,
yavaþça boþaltýlarak düþük devirli 400-600 devir/dk bir karýþtýrýcý ile karýþtýrýlýr.
Karýþtýrýlan malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra 2 dakika tekrar karýþtýrýlarak kullanýma hazýr hale getirilir.

c) Harcýn Uygulanmasý :

Kullanýma hazýr hale gelen harç, yüzeye diþli çelik mala ile uygulanýr. Malanýn diþ boyutu uygulanacak olan kaplama malzeme-
sinin boyutuna göre deðiþiklik gösterebilir.
Yer ve duvar seramiðine (fayans, karo, çini, cam mozaik, mermer) lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapýþýtýrcý harç ile
daha iyi yapýþmasý saðlanýr. 30 dakikadan fazla kabýnda bekletilen karýlmýþ harç uygulanmadan önce tekrar karýþýtýrýlmalýdýr.

SARFÝYAT
2Ortalama 3-5 Kg/m  dir.

AMBALAJ

25 Kg. Kraft torba

DEPOLAMA

Kuru ve serin ortamda, açýlmamýþ orijinal ambalajýnda 12 ay raf ömrü vardýr.
Kraft torbalý ürün, en fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolanmalýdýr.

DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanýnýz. Göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz. Deri temasý halinde bol su ve
sabun ile yýkayýnýz. Göz temasý halinde bol su ile yýkayýnýz ve hemen bir doktora baþvurunuz.



FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER VE TEKNÝK BÝLGÝLER:

Kimyasal Yapý:Stiren Butadien Sývý
Renk:Beyaz renkli emülsiyon
Yoðunluk:1.02±0,02 kg/L
Klorür:=%0,1 (TSEN 480-10)

TANIMI:
Sývý halinde, harçlar için su geçirimsizlik ve yapýþma özelliði saðlayan
sentetik kauçuk emülsiyon.
Harcýn temasta olduðu metalik aksamda korozyon oluþturmaz.
Standart çimento tipleri ile uyumludur. 
Katýldýðý çimento esaslý harçlarý plastifiye eder, harcýn uygulanmasýný kolaylaþtýrýr. 
Harcýn su tutma kapasitesini arttýrarak süratli kurumayý engeller, rötre çatlaklarýnýn
önüne geçer.
Donma  çözünme direncini arttýrýr, yað ve solvent geçirgenliðini düþürür,
kimyasallara karþý direnci geliþtirir.

BAYINDIRLIK POZ NO:04.613/1-Ý

KULLANIM ALANLARI:
Toz tutmayan, elastik ve çatlamayan þap yapýmýnda,
Eski ve yeni betonlar arasýnda aderans saðlamada,
Beton ve þaplarýn onarýmýnda mükemmelen kullanýlýr.
Her türlü çimento harcýnda, 
Sýva öncesi serpme imalatýnda,
Tamir harçlarýnda, ince ve kaba sývalarda,
Seramik ve fayans yapýþtýrýcýlarýnda,
Þap altý astarý olarak kullanýlýr.

KULLANMA ÞEKLÝ VE DOZAJ:
Yüzeyin hazýrlanmasý:
Bütün yüzeyler temiz ve yaðdan arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Emici yüzeyler uygulamadan
önce iyice ýslatýlarak doyurulmalýdýr. Nemlendirme iþlemi uygulamaya baþlamadan
24 saat önce ve 2 saat önce yüzey suyla tam olarak doyurularak yapýlýr.
Yüzeylerde su birikintisi oluþmamasýna özen gösterilmelidir.
Malzemeler:
Granülometrik ve temiz arega kullanýlmalý, kum iriliði ve oraný: uygulanan harcýn
kalýnlýðý, kývamý ve istenilen yüzey pürüzlüðüne göre seçilmelidir.
Kullaným þekli:
Dicle Lateks Karýþým suyu oraný 1:1 ile 1:4  hazýrlanan sývý karýþýmý ve taze çimento
ile yapýlan þerbet sürülerek yüzey uygulamaya hazýrlanýr. 
Astar kurumadan harç uygulanmalýdýr.

Dicle Lateks Sarfiyatý *:
5 mm baðlayýcý sývada 0,4-0,6 kg/m²
10 mm döþeme þapýnda0,5-0,7 kg/m²
Astar olarak0,200 kg/m²
* Yüzey emiciliðine baðlýdýr.

ALETLERÝN TEMÝZLÝÐÝ:
Kullandýktan hemen sonra bütün alet ve ekipmanlar su ile yýkanmalýdýr.

AMBALAJ:
Dicle Lateks      5 kg Bidon
Dicle Lateks      30 kg Bidon
Dicle Lateks      125 kg Varillerde  piyasaya sunulmuþtur.

DEPOLAMA:
Kuru ve serin ortamda, ambalajý açýlmaksýzýn 12 aydýr. Güneþte býrakmayýnýz ve 
dondan  koruyunuz. Donan malzeme tekrar kullanýlmaz.

Dicle Lateks ürünümüz TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi kontrolünde
üretilmektedir.

Sertifika No: K-QM-2415

DÝCLE LATEX HARÇ ÝÇÝN SU YALITIM VE
YAPIÞTIRMA KATKISI

ÖNEMLÝ UYARILAR:

Dicle Lateks kullanýlarak yapýlan her türlü þap, sýva, harç vs. 
5 gün süreyle rüzgar ve aþýrý sýcaklardan korunmalýdýr.
Uygulama sýcaklýðý en az +5 ºC olmalý ve taze harç don
etkisinden korunmalýdýr.
Dicle Lateks'li  harç yapýþtýrma iþlemleri daima çimento ile
birlikte yapýlmalýdýr.
Sývalar ve döþeme þaplarý gerektiði þekilde kür edilmelidir.
Harca çok fazla hava sürüklenmesini önlemek için
gereðinden fazla karýþtýrmayýnýz.
Dicle Lateks nötral bir sývýdýr. Yapýsýnda insan ve çevre saðlýðýna
zararlý maddeler yoktur. Uygulama esnasýnda uygun koruyucu
elbise, eldiven, gözlük ve maske kullanýlmalýdýr.
Ürünün cilt ve göz temasýndan kaçýnýlmalýdýr.
Temas halinde temas eden bölge bol su ile yýkanmalý, yutulmasý
durumunda doktora baþvurulmalýdýr.



TANIMI
DÝCLEKÝM FiBRiLLA Mantolama Sývasý ýsý yalýtýmý levhalarý için çimento esaslý, elyaf katkýlý ve polimer
modifiyeli sývama harcýdýr.
Ýç ve dýþ mekanlarda kullanýma uygundur. Sýcaklýk farklarýndan ve dondan
etkilenmez, sarkma veya çatlama yapmaz.
Yüksek aderansý vardýr, uýygulandýðý yüzeylerden ayrýlma ve kabarma yapmaz.
Bunun yanýnda DÝCLEKÝM FiBRiLLA Mantolama Sývasý her türlü mineral esaslý yüzeyin tamirinde ve dýþ
cephe boyalarý uygulanmadan önce son kat macun olarak kullanýma uygundur.

KULLANIM ALANLARI
Isý yalýtým levhalarýnýn sývanmasýnda kullanýýr.
XPS, EPS, Poliüretan, Taþyünü ve benzeri levhalarýnýn sývanmasýnda kullanýlýr.
Brüt beton, sýva, çimento esaslý yonga levha (Betopan ve benzeri tuðla, gazbeton,
prefabrik ve prekast elemanlarýnýn yüzey tamiratýnda) kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
2Basma mukavemeti (28 gün) EN 196-1  : 20,9 N/mm

2Eðilme mukavemeti (28 gün) EN 196-1  : 7,5 N/mm
o o

Uygulama Sýcaklýðý                                 :+5 C ile 30 C arasýnda
3Taze harç karýþýmýn yoðunluðu                :1,65 g / cm

3Dökme yoðunluðu TS 6433                    :1,35 kg / dm

HARCIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
Takriben 5,5 - 6,5 litre temiz su uygun bir kaba konulur. Kabýn içine sürekli karýþtýrma
altýnda 1 torba (25 kg) DÝCLEKÝM FiBRiLLA Mantolama Sývasý sepelenerek eklenir. Homojen ve topaksýz bir
karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý ile karýþtýrma iþlemine devam
edilir. Karýþtýrýlan malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra karýþým tekrar kýsa bir süre
karýþtýrýlýr. Mantolama sistemlerinde, DÝCLEKÝM THERMOBOND ile yapýþtýrýlmýþ ve detayýna uygun
dübeller ile tespit edilmiþ ýsý yalýtým levhalarý DÝCLEKÝM FiBRiLLA Mantolama Sývasý ile sývanýr. Uygun sývama
kalýnlýðý yaklaþýk 3 mm'dir ve sýva filesi bu katmanýn ortasýna gelecek þekilde yatýrýlýr.
Gerekli görülen yerlerde daha yüksek katman kalýnlýklarý seçilebilir. Tam kuruma
beklendikten sonra mantolama yapýlan yüzeyler her türlü son kat uygulamasýna hazýrdýr.

SARFÝYAT
2Mantolama sistemlerinde 4-5 Kg / m

2Dýþ cephe macunu olarak 1,80 Kg / m
(her mm kalýnlýk için)

AMBALAJ
25 Kg. Kraft Torba

DEPOLAMA
Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajýnda 12 ay raf ömrü vardýr.

DÝKKAT EDÝELECEK HUSUSLAR
o o

Uygulama +5 C ve 30 C arasýnda yapýlmalý, aþýrý sýcak ve rüzgarlý ortamlarda yapýlan
uygulamalarda gerekli önlemler alýnmalýdýr.
Islak ve donmuþ yüzeylere uygulama yapýlmamalýdýr.
Hemen tüketilecek kadar harç hazýrlanmalýdýr.
Harç çekmeye baþladýktan  sonra su ilave edilmemelidir.
Hazýrlanan karýþým mala, spatula ve benzeri aletler ile uygulanýr.
Çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanýnýz.
Göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz.
Deri temasý halinde bol su ve sabun ile yýkayýnýz.
Göz temasý halinde bol su ile yýkayýnýz ve hemen bir doktora baþvurunuz.

DÝCLEKÝM FiBRiLLA MANTOLAMA SIVASI



TANIMI
Çimento esaslý, polimer modifiyeli; dona, sýcaða rutubete ve dýþ etkilere karþý
dayanýklý ýsý izolasyonu için dýþtan veya içten her türlü ýsý yalýtým levhasýnýn
yapýþtýrýlmasý için geliþtirilmiþ yapýþtýrýcý harçtýr.

KULLANIM ALANLARI
Ýç ve dýþ mekanlarda, yatayda ve düþeyde, dýþ cephe, tavan, duvar ve zeminlerde,
Grobeton betonarme veya çimento sýva ile sývanmýþ yüzeylerde kullanýlacak olan
ýsý yalýtým levhalarýnýn (XPS: Extrüde polistiren veya EPS: Expanded polistiren,
taþ yünü, poliüretan) yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
2Basma mukavemeti (28 gün) EN 196-1  : 16,7 N/mm

2Eðilme mukavemeti (28 gün) EN 196-1  : 4,5 N/mm
2Aderans (Betona) (28 gün)                     : 1,7 N/mm

o o
Uygulama Sýcaklýðý                                 : +5  ile 30 C arasýnda

3Taze harç karýþýmýn yoðunluðu                : 1,70 g/cm
3Dökme yoðunluðu TS 6433                    : 1,43 kg/dm

HARCIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
Takriben 5,5 - 6,5 litre temiz su uygun bir kaba konulur. Kabýn içine sürekli karýþtýrma
altýnda 1 torba (25 kg) DÝCLEKÝM THERMOBOND sepelenerek eklenir. Homojen ve topaksýz bir
karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý ile karýþtýrma iþlemine devam
edilir. Karýþtýrýlan malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra karýþým tekrar kýsa bir süre
karýþtýrýlýr. Hazýrlanan harç mala veya spatula ile izolasyon panosunun arka yüzeyine
çerçeve þeklinde dört bir tarafýna ve ortasýna bir hat þeklinde sürülür. Ya da hazýrlanan
karýþým mala ya da spatula ile izolasyon panosunun arka yüzeyine iyice sürülür. Sürülen
yapýþtýrýcý uygun bir taraklý mala ile taraklanýr.
Levhalar þaþýrtmalý olarak ve derz aralýðý kalmayacak þekilde duvara kuvvetlice bastýrýlarak
yapýþtýrýlýr. Uygulama yapýlan alan 24 saat sonra tamamen kurur ve dübelleme iþlemine
geçilir.

SARFÝYAT
2Yapýþtýrma iþlemlerinde 4 - 5 Kg / m

AMBALAJ
25 Kg. Kraft Torba

DEPOLAMA
Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajýnda 12 ay raf ömrü vardýr.

DÝKKAT EDÝELECEK HUSUSLAR
o o

Uygulama +5 C ve 30 C arasýnda yapýlmalý, aþýrý sýcak ve rüzgarlý ortamlarda yapýlan
uygulamalarda gerekli önlemler alýnmalýdýr.
Islak ve donmuþ yüzeylere uygulama yapýlmamalýdýr.
Hemen tüketilecek kadar harç hazýrlanmalýdýr.
Harç çekmeye baþladýktan  sonra su ilave edilmemelidir.
Çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanýnýz.
Göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz.
Deri temasý halinde bol su ve sabun ile yýkayýnýz.
Göz temasý halinde bol su ile yýkayýnýz ve hemen bir doktora baþvurunuz.

DÝCLEKÝM THERMO BOND ISI LEVHA YAPIÞTIRICISI



DÝCLEKÝM AQUA 2 BE ÇÝMENTO ESASLI ÝKÝ BÝLEÞENLÝ
ELASTÝK SU YALITIM HARCI

TANIMI:

DÝCLEKÝM AQUA 2BE Çimento ve akrilik esaslý,sýzýntý ve yüzey sularýna
karþý, beton ve çimento esaslý sývalar üzerine içten ya da dýþtan uygulanan,
iki bileþenli su yalýtým harcýdýr.

KULLANIM ALANLARI:

Yatay ve düþey yüzeylerin su yalýtýmýnda
Pozitif taraftan su yalýtýmýnda,
Temel yalýtýmlarýnda,
Ýstinad duvarlarýnda,
Teraslarda (üzeri kaplanmak þartý ile)
Wc, banyo, mutfak ve balkon gibi ýslak hacimlerde,
Yüzme ve süs havuzlarýnda,
Su deposu, kanal ve kanaletlerin yalýtýmýnda kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

2
Basma mukavemeti        (28 gün)   EN 196-1            15N/mm

2
Eðilme mukavemeti        (28 gün)   EN 196-1            5,5N/mm

2
Betona yapýþma                                                        1,5 N/mm
Su basýncý mukavemeti                                             7 BAR POZÝTÝF

O O
Uygulama Sýcaklýðý          +5 C ile +30 C  arasýnda

KULLANIM ÞEKLÝ:

a) Yüzey Hazýrlýðý

Uygulama yapýlacak yüzeyler nemli olmalýdýr. Kuru yüzeyler uygulamadan
önce nemlendirilmelidir. Nemlendirme iþlemi uygulamaya baþlamadan
24 saat önce ve 2 saat önce yüzey suyla tam olarak doyurulmalýdýr.
Yüzeylerde su birikintisi olmamasýna özen gösterilmelidir.
Yüzeyler temiz, saðlam, taþýyýcý ve serbest parçacýklardan arýndýrýlmýþ
olmalýdýr. Yað, gres, kir, boya, çimento þerbeti, pas, kalýp yaðý, tuz kusmasý
gibi aderans azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.
Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zýmparalama iþlemleri ile yüzey pürüzlen-
dirilmelidir.

Uygulama yapýlacak yüzeyler çukur, kýrýk, segregasyon, kalýp hatasý, çatlak
içermemeli, düzgün olmalý tozlu olmamalýdýr. Bütün hatalar uygulamadan
önce DÝCLEKÝM TAMÝR HARCI ve DÝCLEKÝM LATEX karýþýmýndan oluþan tamir 
harcý ile düzeltilmelidir.

b) Harcýn Hazýrlanmasý

Sývý bileþen (10 Kg.) uygun büyüklükteki temiz bir kaba aktarýlmalýdýr.
Devamlý karýþtýrma altýnda toz bileþen olan DÝCLEKÝM AQUA 2 BE Toz (25 Kg.)
sývýya eklenir.
Karýþtýrma iþlemine takriben 5 dakika kadar devam edilir.
Çok emici yüzeylere yapýlan uygulamalarda karýþýma 2 litreden
fazla olmamasý koþulu ile temiz su eklenir, homojen kývama gelene kadar
karýþtýrýlýr.
Karýþtýrma iþlemi mutlaka düþük devirli bir karýþtýrýcý ile yapýlmalýdýr.
Karýþtýrma iþlemi sonucunda homojen, topaklaþmayan ve sürülebilir
kývamda bir harç elde edilir.

c)DÝCLEKÝM AQUA 2BE Uygulanmasý

DÝCLEKÝM AQUA 2BE Fýrça veya uygun ekipmanlarý ile uygulanýr.
Uygulama 2 veya 3 kat halinde yapýlýr. Katlar homojen ve düzgün uygulanmalý,
uygulama her katta ayrý yöne doðru yapýlýr.
Uygulama sonrasý katman kalýnlýðý 2-3 mm arasýnda olmalýdýr.

SARFÝYAT:

2Rutubete karþý (2 katta)            2.0 Kg/m
2Basýnçsýz suya karþý (2 katta)   2.0 Kg/m
2Basýnçlý suya karþý (2-3 katta)  4.0 Kg/m

AMBALAJ:

Toz bileþen   25 Kg. Kraft torba
Sývý bileþen   10 Kg. Bidon

DEPOLAMA:

Toz bileþen; kuru ve serin ortamda açýlmamýþ orijinal ambalajýnda
12 ay raf ömrü vardýr.
Sývý bileþen; kuru ve serin ortamda, açýlmamýþ orijinal ambalajýnda
güneþte býrakmayarak ve dondan koruyarak 12 ay raf ömrü vardýr.

DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR:

Toz bileþeni çimento içerir. Sývý bileþeni sývý akrilik emülsiyon içerir.
Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanýnýz. Göz ve deri temasýndan
kaçýnýnýz. Deri temasý halinde bol su sabun ile yýkayýnýz. Göz temasý
halinde bol su ile yýkayýnýz ve hemen bir doktora baþvurunuz.
Boþ ambambalajlarý, gýda maddesi ve içme suyu depolamak amacý
ile kullanmayýnýz.



DÝCLEKÝM AQUA 1 BK ÇÝMENTO ESASLI TEK BÝLEÞENLÝ
KRÝSTALÝZE SU YALITIMI HARCI

TANIMI:

DÝCLEKÝM AQUA 1BK çimento esaslý tek bileþenli 
kristalize su yalýtýmý harcýdýr.
Beton yüzeylere  negatif veya pozitif taraftan uygulanarak su
yalýtýmý saðlar ve betonu suyun zararlý etkilerine karþý korur.
Çimento esaslý ,suyun tersi yönünde uygulanabilen kristalize
su yalýtým harcý sadece su karýþtýrýlarak hazýrlanan karýþým
uygulandýðý beton yüzeylerdeki serbest kireç partikülleri  ile
tepkimeye girerek kristal üretir ve beton yapýsýna derinlemesine 
nüfüz ederek su yalýtýmý saðlar.
Taze beton yüzeylere uygulandýðýnda hidratasyon sürecini
yavaþlatýr ve rötre çatlaðý oluþumunu azaltýr. Su yalýtýmý
yapmasýnýn yanýnda beton yapýlarý,deniz suyu ve inceltilmiþ 
kimyasallara karþý koruma amacý ile de kullanýlýr.

KULLANIM ALANLARI:

Ýç ve dýþ mekanlarda ,düþey ve yatay uygulamalarda,
Temel ve perde duvar su yalýtýmýnda,su depolarýnda.
Tünellerde,
Asansör çukurlarýnda,
Ýstinat duvarlarýnda ,barajlarda ve limanlarda,
Havuz galerileri ve suyun tersi yönünde yapýlacak tüm su
izolasyon uygulamalarýnda,
Suyun boþaltýlmasý mümkün olamayan su deposu ,havuz  vb
alanlarýn dýþ cephelerinde  kullanýlýr .

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

2Basma mukavemeti          (28 Gün) EN 196-1                            27N/mm
2Eðilme mukavemeti          (28gün)  EN 196-1                               8N/mm

O O

Uygulama sýcaklýðý                                           +5  C ile +30 C Arasýnda 
3Taze harç karýþýmýnýn yoðunluðu                                              1.70g/cm
3Kuru harç karýþýmýnýn yoðunluðu   TS 6433                          1.20 Kg/dm
2Yüzeye yapýþma                                                                       >2N/mm

Su basýncý dayanýmý                                                                    13.8 Bar

KULLANIM ÞEKLÝ:

a) Yüzey Hazýrlýðý:

Uygulama yapýlacak yüzeyler nemli olmalýdýr ,kuru yüzeyler
uygulamadan önce nemlendirilmelidir.
Nemlendirme iþlemi uygulamaya baþlamadan 24 saat önce ve 
2 saat önce yüzey suyla tam olarak doyurularak yapýlýr.
Yüzeylerde su birikintisi oluþmamasýna özen gösterilmelidir.
Yüzeyler temiz,saðlam,taþýyýcý ve serbest parçacýklardan 
arýndýrýlmýþ olmalýdýr.
Yað,Gres,Kir,Boya, Çimento Þerbeti,Pas, Kalýp Yaðý,Tuz Kusmasý 
gibi Aderans Azaltacak Tabakalar 
Uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir .gerekli görülen
yerlerde kumlama ve zýmparalama iþlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.
Uygulama yapýlacak yüzeyler çukur,kýrýk,segregasyon,kalýp
hatasý ,çatlak içermemeli,düzgün olmalý ve tozumamalýdýr .
Bu tür hatalar uygulamadan önce .DÝCLEKÝM REFiT TAMÝR HARCI ve
DÝCLEKÝM LATEX karýþýmýndanoluþan tamir harcý ile düzeltilmelidir.

b)Harcýn Hazýrlanmasý ve Uygulanmasý

Temiz karýþtýrma kabýna konmuþ 6,5-7,5 litre temiz suya devamlý karýþtýrma altýnda 
DÝCLEKÝM AQUA 1BK (25kg) sepelenerek ilave edilir.
5 dakika karýþtýrýlýr,biraz ara verilir ,tekrar 2 dakika karýþtýrýlýr.
Karýþtýrma iþlemi mutlaka düþük devirli  bir karýþtýrýcý ile yapýlmalýdýr.
Karýþtýrma sonucunda homojen ,topaksýz ,sürülebilir kývamda bir harç elde edilir.
DÝCLEKÝM AQUA 1BK fýrça veya uygun uygulama ekipmaný ile uygulanýr.
Uygulama 2 veya 3 kat halinde yapýlýr.katlar homojen ve düzgün
uygulanmalý her katta ayrý yöne doðru yapýlmalýdýr.
Katlar arasýnda kuruma beklenmeli (en az 3 saat)fakat 24 saatten fazla
süre geçmemelidir.

Sarfiyat;

2
Rutubete karþý               (2katta)                                  1,5 Kg/M

2
Basýnçsýz suya  karþý     (2katta)                                  2.00 Kg/M

2
Basýnçlý suya                 (2-3katta)                               2,5 Kg/M

Ambalaj;

25 Kg Kraft Torba

Depolama;

Kuru ve serin ortamda açýlmamýþ orjinal ambalajýnda 12 ay raf
ömrü vardýr.

Dikkat Edilecek Hususlar;

Aþýrý sýcakta ,çok rüzgarlý ortamlarda veya don sýrasýnda 
gerekli önlemler alýnmalý,taze uygulama katmanlarý en az 
24 saat boyunca yaðmurdan ve sudan korunmalýdýr.
Toz bileþeni çimento içerir. Koruyucu eldiven,gözlük ve elbise
kulanýnýz, göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz, deri temasý halinde 
bol su ve sabun ile yýkayýnýz.göz temasý halinde bol su ile 
yýkayýnýz ve hemen bir doktora  baþvurunuz.



TANIMI:
Polimer modifiyeli reçine esaslý, brüt beton yüzey,
duvar ve tavanlar için, çimento ve özellikle alçý
esaslý sývalarýn yüzeye aderansýný, çalýþma süresini
ve iþlenebilirliðini arttýrýcý kullanýma hazýr, kendinden
renkli astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:
Mineral esaslý yüzeylerde (Özellikle betondan imal
edilmiþ) düþey ve yatay uygulamalarda,
Özellikle brüt beton zeminlerde (kolon,perde duvar,
tavan ve benzeri)
Ýç mekanlarda, düþey yüzeylerde ve tavanlarda,
Alçý,kireç ve çimento esaslý sýva harçlarýnýn brüt
beton yüzeylere aderansýný arttýrmak için kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
2Aderans (beton yüzeye) (28 gün)                     0,63 N/mm

Taze harç, yoðunluðu                                   ~ 1,50 kg/litre
O

Uygulama sýcaklýðý                                          + 5  C ile  + 30  C arasýnda
Renk                                                                Mavi
Kývam                                                              Fýrça kývamý
Kuruma süresi                                                 60 ila 120 dakika
Tam kuruma süresi                                          24 saat

NOT: Yukarýda deðerler +23 C'de ve %50 baðýl nem için verilmiþtir.
Yüksek sýcaklýklar süreleri kýsaltýr, düþük sýcaklýklar uzatýr

KULLANIM ÞEKLÝ:
a)Yüzey Hazýrlýðý:
Uygulama yüzeyinin saðlam, kuru, taþýyýcý,
tozsuz ve temiz, ayný zamanda terazisinde
olmasýna dikkat edilmelidir. Yüzey aderansý
zayýflatacak her türlü yað, gres, pas ve parafin
kalýntýlarýndan iyice temizlenmeli ve yüzeyde
gevþek parçacýklar olmamalýdýr.

b) Karýþýmýn Hazýrlanmasý
DÝCLE GÝPSO ONE  çalýþma kovasý içinde teslim
edilmektedir. 12Kg'lýk kovanýn içerisine 4 ile
6 Litre  su ilave edilip düþük devirli 400-600
devir/dk'lýk bir karýþtýrýcý ile 3-5 dakika,
homojen ve topaksýz bir karýþým elde edilinceye
kadar karýþtýrýlýr. (GÝPSO ONE ile çalýþýrken
zaman zaman malzeme karýþtýrýlmalýdýr.)

c) DÝCLE GÝPSO ONE uygulanmasý:
Karýþtýrýlmýþ GÝPSO ONE ,tekstürlü rulo ile 
önceden hazýrlanmýþ yüzeye uygulanýr.GÝPSO ONE
uygulandýðý yüzeyde ilk kürünü hýzlý alýr.
uygulamadan önce yüzeyin emiciliði ve saðlamlýðý
test edilmelidir.
uygulanan GÝPSO ONE yüzeyde kuruduktan 
sonra çimento ve özellikle alçý esaslý sývalarýn
uygulanmasýna 24 saat sonra geçilir. 

d) DÝCLE GÝPSO ONE Uygulamanýn Faydalarý:

Alçý sývanýn tavan ve duvarlara yapýþma
gücünü %300 oranýnda arttýr.
Düzenli kuruma saðlayarak çatlamalarý önler.
Soðuk havalarda ve nemli beton yüzeylere
yapýlan uygulamalarda tam yapýþma saðlar.
Çimento ve özellikle alçý esaslý sývalarýn
çalýþma süresini ve iþlenebilirliðini arttýrýr.
Uygulamasý kolaydýr.
Solvent içermez.

O

SARFÝYAT:
2Yüzeyin yapýsýna baðlý olarak 150-250 gr/m

AMBALAJ:
12 Kg'lýk Plastik kova

DEPOLAMA:
Kuru ve serin ortamda açýlmamýþ orjinal
ambalajýnda dondan korunarak depolanmalýdýr.
Güneþte býrakmayýnýz. 12 ay raf ömrü vardýr.

DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR:
Dýþ yüzeylerde kullanýlmamalýdýr. (Kaba sýva
uygulamalarý için uygun deðildir.)
Uygulama sýrasýnda ve sonrasýnda astar kat
uygulamanýn kirlenmesini önleyiniz.
GÝPSO ONE, Nem oranýnýn yüksek olduðu
ortamlar için uygun deðildir.(Örneðin:hamam,
sauna,yüzme havuzu ve banyolar vb.)
Islak ve donmuþ yüzeylere uygulama yapýlmamalýdýr.
Uygulama +5 C ve +30 C  arasýnda yapýlmalý,
uygulamayý takip eden 24 saat  içinde sýcaklýðýn
+5 C 'nin altýna düþmesi beklenen durumlarda
uygulama yapýlmamalýdýr.
Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanýnýz.
Göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz.Deri temasý
halinde bol su ve sabun ile yýkayýnýz ve hemen
bir doktora baþvurunuz.
Boþ ambalajlarý gýda maddesi ve içme suyu
depolamak amacý ile kullanmayýnýz. 

DÝCLE GÝPSO ONE ALÇI ESASLI SIVALAR ÝÇÝN ASTAR



TANIMI:
Çimento esaslý, silikon katkýlý, küf ve mantar oluþumunu
önleyen antibakteriyel,yüksek performanslý derz dolgu
malzemesidir.
Silikon katkýlý yapýsý sayesinde; kirlenmelere karþý
yüksek performans, kolay temizlenme özelliði, su
itici özelliði, aþýnmalara karþý maksimum dayaným
saðlar.
BAYINDIRLI POZ NO : 04.013/2

TS EN 13888     ÇD2 Sýnýfýna uygundur.
ÇD : Çimento esaslý derz dolgu malzemeleri
2    : Geliþtirilmiþ çimento esaslý derz dolgu malzemeleri

KULLANIM ALANLARI:

Seramik, Granit, Cotto, Klinker, Mermer, Cam mozaik,
doðal taþ gibi  kaplama malzemelerinin 1-6 mm
arasýndaki derz boþluklarýnýn doldurulmasýnda,
Banyo, duþ, tuvalet, teras vb. ýslak mekanlarda, mutfak
gibi kolay kirlenebilen mekanlarda, yatay ve düþey
uygulamalarda kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
Basma mukavemeti :            (EN 12808-3)  >      3,5 N / mm

2Eðilme mukavemeti :            (EN 12808-3)  >     15 N /  mm
3Aþýnma mukavemeti:            (EN 12808-2)  <      1000 mm

Büzülme                  :            (EN 12808-4)  <      2mm/m
Su emme                :             (EN 12808-5) 30 dk'da   2gr-240 dakikada  5 gr

O O

Sýcaklýk Dayanýmý    :            +5  C - +30  C
O O

Uygulama sýcaklýðý  :             (-30  C) - (+80  C)
Kulanýlabilme süresi :            Maksimum 1 saat
Tamamen sertleþme süresi : 12 saat
Zeminin trafiðe açýlabilmesi :  24 -48 saat

KULLANIM ÞEKLÝ:
a) Yüzey Hazýrlýðý:
DÝCLEKÝM FUGA SiLAB uygulamadan önce;
Homojen bir renk ve kuruma saðlayabilmek için önce,
derz boþluklarý arasýnda bulunabilecek, toz, talaþ, inþaat
artýklarý vb ince bir çýbuk kullanýlarak kazýnýp, fýrça
ile temizlenmelidirler.
Özellikle duvarlarda, uygulama öncesinde derz boþluklarý
nemlendirilmelidir.

b) Karýþýmýn Hazýrlanmasý ve Uygulama:
Ortalama 6,5 - 7,5 Litre kadar su ile 20 Kg'lýk
DÝCLEKÝM FUGA SiLAB, düþük devirli bir mikser veya
mala ile topak kalmayacak, homojen þekilde iyice
karýþtýrýlmalýdýr.
Karýþtýrýlan DÝCLEKÝM FUGA SiLAB 5 dakika dinlendirildikten
sonra uygulama öncesinde 2. dakika daha karýþtýrýlmalýdýr.
Karýþtýrýlan malzeme, sert kauçuk uçlu çekpas veya
sert kauçuk tabanlý derzer yayma malasý ile derz
boþluklarýna doldurulmalýdýr.
Boþluklarýn iyice doldurulabilmesi için, önce paralel
sonra çapraz çekilmelidir.
Karýþýmýn yüzey üzerindeki fazlalýðý yumuþak uçlu
bir spatula veya  nemlendirilmiþ sünger uçlu spatula
ile sýyrýlýp, ortam sýcaklýðýna göre 15-30 dakika
beklendikten sonra nemli bir sünger ile silinerek,
yüzeyde kalabilecek ince derz tabakasý iyice
temizlenmelidir.
Yüzey düzgünleþtirme ve temizleme iþlemi,
kuru bir bez yardýmýyla DÝCLEKÝM FUGA SiLAB
yaþ iken yapýlmalýdýr.

O

Belirtilen süreler 20 C yüzey ve ortam sýcaklýðýnda
geçerlidir, düþük ýsýda süre uzar, yüksek ýsýda süre kýsalýr.

2

DÝCLE KÝM  FUGA SÝLAB SÝLÝKON KATKILI ANTÝBAKTERÝYEL 
DERZ DOLGU

SARFÝYAT:
Seramik veya uygulanacak malzemelerin boyutlarý
ve derinlikleriyle orantýlý olarak minimum

2250 - 750 gr/m  olarak hesaplanabilir.

AMBALAJ: 
20 Kg'lýk kraft torba

DEPOLAMA:
Kuru ve serin ortamda açýlmamýþ, orjinal
ambalajýnda 12 ay raf ömrü vardýr.

DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR:
O O

Uygulama +5  C - +30  C  ortam sýcaklýðýnda yapýlmalý,
aþýrý sýcak ve rüzgarlý ortamlarda yapýlan uygulamalarda
gerekli önlemler alýnmalýdýr.
Islak, donmuþ ve erimekte olan veya 24 saat içerisinde
don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapýlmamalýdýr.
Hemen kullanýlacak kadar harç hazýrlanmalýdýr, harç
çekmeye baþladýktan sonra su ilave edilmemelidir.
Renkli derz dolgu uygulamalarýnda ellerin boyanmasýný
önlemek için eldiven giyilmesi önerilir.
Renkli derz dolgularýn zarar görmemesi için,
çamaþýr suyu, tuz ruhu, kireç sökücü vb. temizlik
malzemelerinin derzlerin üzerine uygulanmasýndan
kaçýnýlmalýdýr.
Beyaz ve açýk renk derz dolgularýnda sararmaya
neden olabileceðinden, uygulama öncesinde
seramiklerin suda bekletilmesinden kaçýnýlmalýdýr.
Çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve
elbise kullanýnýz. Göz ve deri temasýndan
kaçýnýnýz. Deri temasý halinde bol su ve sabun ile
yýkayýnýz. Göz temasý halinde bol su ile yýkayýnýz
ve hemen bir doktora baþvurunuz. 



TANIMI:
Çimento esaslý, iç ve dýþ mekan uygulamalarýnda, Granit seramik,
doðal granit,büyük ebatlý seramik,porselen seramik,cotto,
klinker gibi malzemelerin yapýþtýrýlamasýnda kullanýlan
yüksek performans ve aderansa sahip, kayma
özelliði azaltýlmýþ yapýþtýrma harcýdýr.

BAYINDIRLIK POZ NO: 04-013/1-4
TS EN 12004 - C2T sýnýfýna uygundur.
C=Çimento esaslý yapýþtýrýcý
2= Geliþtirilmiþ yapýþtýrýcý (Yüksek performanslý)
T= Kayma özelliði azaltýlmýþ yapýþtýrýcý 

KULLANIM ALANLARI:

Ýç ve dýþ mekanlarda, düþey ve yatay uygulamalarda,
Seramik granit, doðal granit,mermer, doðaltaþ,büyük
ebatlý seramik, porselen seramik,cotto, klinker, cam
mozaik,pres tuðlalarýn, sýcaklýk farklýlýklarýna maruz
çimento esaslý yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda,
Yüzme havuzu, su deposu, banyo vb. ýslak hacimlerde,
Yerden ýsýtmalý zeminlerde, ýsýtmalý havuzlarda, kýþýn
suyu boþaltýlamayan yüzme havuzlarýnda ,
Soðuk hava depolarýnýn duvar ve döþeme kaplamalarýnda,
Binalarýn dýþ cephelerinde seramik ve granit  yapýþtýrma ,
iþlerinde, tadilat ve onarýmda, seramik üzerine seramik
yapýþtýrma iþlerinde kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

Görünüm                                                    :Gri-Beyaz renkli toz
Kayma (EN 1308)                                       :< 0,5 mm

2Yapýþma mukavemeti                                  :>0,5 N/mm  (28 gün)
2Açýk bekletme süresi (EN 1346)                  : En az 20 dk. sonra >0,5N/mm

2Baþlangýç (EN 1348)                                   :> 1N/mm
2Suya daldýrýldýktan sonra (EN 1348)             :>1N/mm

2Isýyla yaþlandýrýldýktan sonra(EN 1348)        :1 N/mm
Donma-çözünme  çevriminden sonra 

2(EN 1348)                                                   : 1N/mm
O O

Uygulama Sýcaklýðý                                      : +5  C ile +30  C arasýnda
O O

Sýcaklýk dayanýmý                                         : (-30  C) - (+80  C)
Kullanýma Alma Süresi                                 : Duvarda 8 saat - zeminde 24 sat
Derz Dolgu süresi                                        : 24 saat sonra

KULLANIM ÞEKLÝ:
a) Yüzey Hazýrlýðý:

Uygulama yapýlacak yüzeyler nemli olmalýdýr.
Yüzeyler temiz, saðlam, taþýyýcý ve serbest parçacýklardan
arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Yað, gres, kir, boya, çimento þerbeti,
pas, kalýp yaðý, tuz kusmasý gibi aderans azaltacak
tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.
Uygulama yapýlacak yüzeyler çukur, kýrýk, segregasyon,
kalýp hatasý, çatlak içermemeli, düzgün olmalý ve
tozumamalýdýr. Bu tür hatalar DÝCLEKÝM REFiT TAMÝR harcý ve
DÝCLEKÝM LATEX karýþýmýndan oluþan tamir harcý ile
düzeltilmelidir.

b) Harcýn Hazýrlanmasý:
25 Kg DÝCLEKÝM GRANÝBOND Granit  Yapýþtýrma Harcý 
6 - 7,5 lt su üzerine sepelenerek yavaþça boþaltýlmalý,
homojen ve topaksýz bir karýþým elde edilinceye kadar
karýþtýrýlmalýdýr. Karýþým düþük devirli 400 - 600devir/ dk
bir karýþtýrýcý ile yapýlmalýdýr. içine herhangi bir
ilave malzeme katýlmamalýdýr.Hazýrlanan harç 3-5 dakika
dinlendirilip, tekrar 2.dakika karýþtýrýldýktan sonra malzeme
kullanýma hazýr hale gelir.

DÝCLEKÝM  GRANÝBOND  GRANÝT YAPIÞTIRMA HARCI

c) Harcýn Uygulanmasý:

Daha iyi bir yapýþma yüzeyi elde etmek için harç,
malanýn düz kýsmý ile yüzeye yayýldýktan sonra
döþenecek malzeme ebadýna uygun olarak seçilmiþ
malanýn diþli kýsmý ile taraklanmalýdr.
Uygulanacak malzeme(Granit,Seramik granit vb.) 20.dakika
içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç
ile kuvvet uygulanarak yapýþtýrýlmalýdýr.
Yüksek sýcaklýk, düþük nem, rüzgar gibi uygun olmayan
ortam þartlarýnda yapýlan uygulamalarda bu süre kýsalabilir.
Süresi tamamlanan harcýn üzerine yapýþtýrma iþlemi
yapýlmamalý, harç yüzeyden kazýnmalýdýr.
Hazýrlanan harç 6 saat içinde tüketilmelidir.
Hazýrlanmýþ kaptaki kullaným süresi geçmiþ veya
kabuklaþmýþ harç kullanýlmamalýdýr.
Yapýþtýrýlan malzemelerin en az 24 saat direkt su
ile temasýndan kaçýnýlmalýdýr.
Uygulamdan sonra yüzeyler nemli bez ile tamizlenmelidir.

Sarfiyat:
2Ortalama 3-5 Kg/m 'dir.

Ambalaj:
25 Kg kraft torba

Depolama:
Kuru ve serin ortamda, açýlmamýþ orjinal
ambalajýnda 12 ay raf ömrü vardýr.
Kraft torbalý ürün, en fazla 10 kat istifle
kuru ortamda depolanmalýdýr.

Dikkat Edilecek Hususlar:
Çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise
kullanýnýz.Göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz. Deri temasý halinde
bol su ve sabun ile yýkayýnýz.Göz temasý halinde bol su ile yýkayýnýz 
ve hemen bir doktora baþvurunuz. 



DÝCLE KÝM  TÝLEBOND SERAMÝK VE FAYANS YAPIÞTIRMA HARCI

TANIMI:
Çimento esaslý, seramik ve mermer yapýþtýrýlmasýnda
kullanýlan yüksek performansa sahip, kayma özelliði
azaltýlmýþ ve açýk bekletme süresi uzatýlmýþ yapýþtýrma harcýdýr.

BAYINDIRLIK POZ NO: 04.013/1
TS 11140 EN 12004 -C1TE sýnýfýna uygundur.
C1= Normal sertleþen çimento esaslý yapýþtýrýcý,
T= Kayma özelliði azaltýlmýþ yapýþtýrýcý,
E= Açýk bekletme süresi uzatýlmýþ yapýþtýrýcý

KULLANIM ALANLARI:
Ýç ve dýþ mekanlarda, düþey ve yatay uygulamalarda,
Seramik, fayans, mermer, dekoratif kaplama, cam mozaik,
pres tuðla,cotto vb.malzemelerin,çimento esaslý yüzeylere
yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr.
Dýþ mekan uygulamalarýnda DÝCLEKÝM LATEX ile 
karýþtýrýlarak kullanýmasý tavsiye edilir.
Fayans üstü fayans yapýþtýrma uygulamalarýnda kullanýlýr.
Yukarýdan aþaðý seramik döþemeye uygundur.Kayma yapmaz.
Yüksek yapýþma gücüne sahiptir.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
Görünüm                                          : Gri- Beyaz Renkli toz
Kayma  (EN 1308)                            : < 0,5 mm
Yapýþma Mukavemeti                        : > 0,5 N/mm2  (28gün)
Açýk bekletme süresi                         : (EN 1346) En az 30dk sonra > 0,5 N/mm2
Baþlangýç                                          : (EN 1348) > 0,5 N/mm2
Suya daldýrýldýktan sonra                   : (EN 1348) >0,5 N/mm2
Donma-Çözünme Çevriminden sonra: (EN 1348) > 0,5 N/mm2

O OUygulama sýcaklýðý                            : +5  C ile +30  C arasýnda
O OSýcaklýk dayanýmý                              : ( -30  C) - (+80  C)

Kullanýma Alma Süresi                      : Duvarda 8 .saat -zeminde 24 saat
Derz Dolgu süresi                             : 24. saat sonra

KULLANIM ÞEKLÝ :
a) Yüzey Hazýlrýðý:

Uygulama yapýlacak yüzeyler nemli olmalýdýr.
Yüzeyler temiz, saðlam, taþýyýcý ve serbest parçacýklardan
arýndýrýlmýþ olmalýdýr. Yað, gres, kir, boya, çimento þerbeti,
pas, kalýp yaðý, tuz kusmasý gibi aderans azaltacak
tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.
Uygulama yapýlacak yüzeyler çukur, kýrýk, segregasyon,
kalýp hatasý, çatlak içermemeli, düzgün olmalý ve
tozumamalýdýr. Bu tür hatalar DÝCLEKÝM REFiT TAMÝR harcý ve
DÝCLEKÝM LATEX karýþýmýndan oluþan tamir harcý ile
düzeltilmelidir.

b) Harcýn Hazýrlanmasý:
25 Kg DÝCLEKÝM TiLEBOND seramik ve fayans  yapýþtýrma harcý
6 - 7,5 lt su üzerine sepelenerek yavaþça boþaltýlmalý,
homojen ve topaksýz bir karýþým elde edilinceye kadar
karýþtýrýlmalýdýr. Karýþým düþük devirli 400 - 600
devir/ dk bir karýþtýrýcý ile yapýlmalýdýr. içine herhangi bir
ilave malzeme katýlmamalýdýr.Hazýrlanan harç 3-5 dakika
dinlendirilip, tekrar 2.dakika karýþtýrýldýktan sonra malzeme
kullanýma hazýr hale gelir.

c) Harcýn Uygulanmasý:
Daha iyi bir yapýþma yüzeyi elde etmek için harç,
malanýn düz kýsmý ile yüzeye yayýldýktan sonra
döþenecek malzeme ebadýna uygun olarak seçilmiþ
malanýn diþli kýsmý ile taraklanmalýdr.
Uygulanacak malzeme(seramik, mermer vb.) 30.dakika
içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet
uygulanarak yapýþtýrýlmalýdýr.
Yüksek sýcaklýk, düþük nem, rüzgar gibi uygun olmayan
ortam þartlarýnda yapýlan uygulamalarda bu süre kýsalabilir.
Süresi tamamlanan harcýn üzerine yapýþtýrma iþlemi
yapýlmamalý, harç yüzeyden kazýnmalýdýr.
Hazýrlanan harç 6 saat içinde tüketilmelidir.
Hazýrlanmýþ kaptaki kullaným süresi geçmiþ veya
kabuklaþmýþ harç kullanýlmamalýdýr.
Yapýþtýrýlan malzemelerin en az 24 saat direkt su
ile temasýndan kaçýnýlmalýdýr.
Uygulamadan sonra yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir.

Sarfiyat:
Ortalama 3-5 Kg/m2'dir.

Ambalaj:
25 Kg Kraft torba

Depolama:
Kuru ve serin ortamda, açýlmamýþ orjinal
ambalajýnda 12 ay raf ömrü vardýr.
Kraft torbalý ürün, en fazla 10 kat istifle
kuru ortamda depolanmalýdýr.

Dikkat Edilecek Hususlar:
Çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise
kullanýnýz.Göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz. Deri temasý halinde
bol su ve sabun ile yýkayýnýz.Göz temasý halinde bol su ile yýkayýnýz
ve hemen bir doktora baþvurunuz. 



DÝCLEKÝM PLASTÇEES ÇÝMENTO ESASLI HAZIR  EL SIVASI

TANIMI : 
Çimento esaslý, makina veya elle uygulanabilen, kaba
ve ince sýva iþlevini gören, yüksek yapýþma ve
dayaným mukavemetli iç ve dýþ mekanlarda
kullanýlabilen hazýr bir harçtýr.

KULLANIM ALANLARI:
Ýç ve dýþ mekanlarda, tuðla, gazbeton, beton, brüt beton,
Bims, briket duvar ve tavan yüzeylerde sýva yapýlmasýnda kullanýlýr.
Büyük Segregasyon  tamirlerinde,
Beton, Sýva Tamirlerinde,
Dýþ Cephe Tamiratlarýnda Kullanýlýr.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
3Kuru birim aðýrlýk                                 1450   100 Kg/m
3Yaþ birim aðýrlýk                                   1840   100 Kg/m

2Ortalama Basýnç mukavemeti               > 3,5 N/mm
2Ortalama eðilme mukavemeti               > 1 N/mm

2Bað dayanýmý                                       > 0,3 N/mm
2Kýlcal su emme                                    C < 0,40 Kg/m    5 dakika

Isý iletkenlik Katsayýsý (TS EN 1745)     0,579 (W/mK) 
O OUygulama sýcaklýðý                               +5  C ile +30  C arasýnda

KULLANIM ÞEKLÝ

A) Yüzey Hazýrlýðý
Uygulama yapýlacak yüzeyler nemli olmalýdýr. Kuru yüzeyler
uygulamadan önce nemlendirilmelidir.
Yüzey kalýp yaðý, toz boya, gres, pas, tuz kusmasý ve aderans
azaltýcý maddelerden  mutlaka arýndýrýlmalýdýr.
Uygulama öncesi çatlak, Oyuk ve deliklerin tamiri DÝCLEKÝM 
REFiT TAMÝR HARCI ile yapýlmalýdýr.
Gazbeton duvarlarda, malzeme iyice sulandýrýlarak ön serpme
olarak sýva yapýlmadan 72 saat önce kullanýlmalýdýr.
Parlak brüt beton yüzeyler,  beton tavan ve duvarlarda uygulama
öncesinde  DÝCLEKÝM LATEX 1/3 oranýnda su ile inceltilerek sývanýn
içine katýlýp ön serpme kývamýnda uygulanýr. Yüzey kuruduktan
hemen sonra uygulamaya geçilir.

b) Harcýn Hazýrlanmasý ve Uygulanmasý : 
DÝCLEKÝM PLASTÇEES hazýr sýva, karýþtýrýcý makina veya el ile 
karýþtýrýlarak hazýrlanýr.
(9-10 Lt. su 40 kg torba) veya (5 - 6,5 Litre su 25 Kg. torba)
Uygulama kalýnlýðý, tek katta 1 cm ile 2,5 cm arasýnda olmalýdýr.
Kalýnlýk 2,5 cm'den fazla ise, ikinci kat, ilk kat prizini aldýktan sonra 
yine en fazla 2,5 cm  kalýnlýðýnda uygulanýr. Çatlama riskini önlemek 
amacý ile 2 kat uygulama yapýlmalýdýr.
Hazýrlanan harç, sýva küreði veya mala ile uygulanýr.
Alüminyum mastar ile mastarlanýr. Bu iþlemden sonra, sýva yeterince
sertleþtiðinde sýva yüzeyi tirfillenir ve nemli bir sünger ile yüzey
bitirilir.

Sarfiyat :
2

1 cm sýva kalýnlýðý için yaklaþýk 14,5 kg/m

Ambalaj : 

25 Kg'lik Kraft torba
40 Kg'lik Polipropilen torba

Depolama :
Kuru ve Serin ortamda açýlmamýþ orjinal
ambalajýnda en fazla 8 sýra üst üste koymak þartýyla
üretim tarihinden itibaren 12 aydýr.
Torba açýldýktan sonra 1 ay içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Hazýrlanan sýva içerisine hiç bir yabancý malzeme
(kireç, çimento alçý vb.) ilave edilmemelidir.
Aþýrý sýcak ve rüzgarlý ortamlarda yapýlan uygulamalarda gerekli
önlemler alýnmalýdýr. 
Sývanýn dayanýklýlýðý açýsýndan uygulama sonrasý 7 gün içinde yüzey
belirli aralýklarla sulanmalýdýr.
Özellikle yazýn yapýlacak uygulamalarda hýzlý kuruma ile oluþabilecek
çatlama riskini önlemek amacý ile 2 kat uygulama önerilir.
Farklý malzeme birleþim yerlerinde ve hareket olabilecek noktalarda
sýva filesi tavsiye edilir.
DÝCLEKÝM PLASTÇEES üzerine yapýlacak olan uygulamalar için ortam
sýcaklýðýna baðlý olarak en az 28 gün beklenilmelidir.
Belirtilen Uygulama Yüzeyi ve kullanma talimatý dýþýna çýkmayýnýz.
Çimento içerir. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanýnýz.
Göz ve deri temasýndan kaçýnýnýz.
Deri temasý halinde bol su ve sabun ile yýkayýnýz. göz temasý halinde
bol su ile yýkayýnýz ve hemen bir doktora baþvurunuz.








	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

