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BAUPAK® KALIN TAMİR HARCI

 

Ürün Tanımı:  

Yapısal olmayan tamirler için çimento 

esaslı, iri agregalı, polimer ve elyaf katkılı, 

yüksek performanslı, yüksek stabiliteye 

sahip tamir harcıdır. 

Kullanım Alanları: 

İç ve dış mekanlarda, brüt beton, 

prefabrik beton, gaz beton, briket, tuğla 

gibi yüzeylerde ince çatlakların 

doldurulmasında, dökülmüş, oyulmuş, 

kırılmış, kopmuş yüzeylerin 5-30 mm’ye 

kadar onarılması ve sıva tamiratları için, 

yapılardaki restorasyon çalışmalarında, 

boyama, seramik kaplama, yalıtım 

öncesinde düzgün yüzey sağlamada 

kullanılır. 

Özelikleri/Avantajları: 

 Kolay uygulanır. 

 Beton ve sıvalı yüzeylere 

mükemmel aderans sağlar. 

 Suya ve dona dayanıklıdır. 

 Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve 

çatlama yapmaz. 

 Pah uygulamaları için uygundur. 

Yüzey Hazırlığı ve Kullanım Talimatı: 

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür 

malzemesi, deterjan gibi yapışmayı 

önleyici maddelerden temizlenmiş 

olmalıdır. Boya, astar boyalar ve benzeri 

tabakalar zımparalanmalı ve yüzeyden 

tamamen uzaklaştırılmalıdır.  

 

 

 

Temiz bir kabın içerisine 5,5-6 lt su konur 

ve üzerine 25 kg BAUPAK KALIN TAMİR 

HARCI yavaş yavaş katılarak düşük 

devirli bir mikser ile topak ve hava 

kabarcığı kalmayıncaya kadar karıştırılır. 

Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra 

1-2 dakika daha karıştırılır. Kaptaki 

karışım 2 saat içerisinde tüketilmelidir. 

Uygulama: 

Harç çelik mala ile zemin veya düşeydeki 

kopuk, çatlak, kırık bölgelere basınç 

uygulanarak doldurulur. Birden fazla 

uygulama yapılacaksa katlar arasında en 

az 3 saat beklenmelidir. Yüzey 

düzgünlüğü plastik mala veya sünger ile 

sağlanmalıdır. 

Ambalaj: 

25 kg’lık kraft torbalarda toz halinde. 

Tüketim:  

1 mm kalınlık için 2 kg/m². 

Depolama:  

Dış etkilerden özellikle rutubetten 

korunarak üretim tarihinden itibaren 12 

aydır. Üretim tarihi torba üzerinde 

belirtilmiştir. 
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Referans Standartlar: 

 TS EN 1504-3 

Teknik Özellikler: 

Yangına Tepki: A1 

Basma Mukavemeti: ≥ 20,0 N/mm² 

Eğilme Mukavemeti: ≥ 4,0 N/mm² 

Betona Yapışma Mukavemeti:  

≥ 1,0 N/mm² 

Sıcaklık Dayanımı: (-30 ˚C) – (+80 ˚C) 

Sınırlandırılmış Büzülme-Genleşme: 

 ≥ 0,8 N/mm² 

Kapiler Su Emme Değeri: ≤ 0,5 kg/m²h0,5 

 

Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 Donmuş veya direkt güneşe, 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. Uygulamadan 

sonra çimento prizini alana kadar 

nemden korunmalıdır. 

 Kullanım süresi geçmiş harca 

kesinlikle toz ve su ilavesi 

yapılmamalıdır. 

 İş bitiminde el aletleri ve vücuda 

temas eden yerler bol su ile iyice 

yıkanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gazbeton gibi yüksek emiciliğe 

sahip yüzeylerde su bazlı astar 

kullanılmalıdır. 

 Yukarıdaki değerler laboratuar 

ortamında (+23 ºC±2 sıcaklık ve 

%50±5 nispi nem) ölçülmüştür. 

Ortam şartlarına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. 

 

Tehlike ve Güvenlik Bilgileri:  

R37/38: Solunum yolları ve deri için tahriş 

edici. 

R41: Göze ciddi zara verme riski. 

R43: Cilt ile temasında hassasiyet 

oluşturabilir. 

S22: Tozlarını yutmayın. 

S24/25: Göz ve cilt ile temastan sakının. 

S26: Göz ile teması halinde, derhal bol su 

ile yıkayınız ve bir doktora danışınız. 

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu 

giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın. 

 

 

 

 

 




