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BAUPAK® C2FT SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI - HIZLI SERTLEŞEN

 

Ürün Tanımı:  

Çimento esaslı, özel tane boyutunda 

dolgu ve ürün özellikleri geliştirilen, 

kimyasal katkı içeren, uzatılmış açıkta 

bekletme süreli, kayma özelliği azaltılmış, 

yüksek mukavemetli, hızlı priz alan 

geliştirilmiş seramik yapıştırma harcıdır. 

Kullanım Alanları: 

İç ve dış mekanlarda, küçük, orta ve 

büyük ebatlı yer ve duvar seramiklerinin, 

mermer, granit, doğaltaş plakalarının 

yapıştırılmasında ve ayrıca seramik 

üstüne seramik uygulamalarında 

kullanılır. 24 saat içerisinde kullanıma 

açılacak mekanlar içindir.  

Özelikleri/Avantajları: 

 Kolay uygulanır, mükemmel 

yapışma sağlar. 

 4-5 saat sonra derz uygulaması 

yapılabilir. 

 Suya ve dona dayanıklıdır. 

 Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve 

çatlama yapmaz. 

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. Yüzeyde 

çatlak, delik ve benzeri boşluklar varsa 

uygun BAUPAK TAMİR HARÇLARI ile  

 

 

tamir edilebilir.  

Temiz bir kabın içerisine 4,75-5,25 lt su 

konur ve üzerine 25 kg BAUPAK 

SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI C2FT 

yavaş yavaş katılarak düşük devirli bir 

mikser ile topak ve hava kabarcığı 

kalmayıncaya kadar karıştırılır. Malzeme 

macun kıvamını alıncaya kadar yaklaşık 

1-2 dakika karıştırılır. Malzeme 2 dakika 

dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha 

karıştırılır. Kaptaki karışım 30 dakika 

içerisinde tüketilmelidir. 

Uygulama: 

Hazırlanan harç yüzeye mala ile sürülür 

ve uygun taraklı mala ile yayılır. En geç 

15 dakika içerisinde kaplama yapılır. 

Ürünün hızlı priz alması sebebiyle açıkta 

bekletme süresi içinde yapıştırma 

işleminin tamamlanabileceği kadar alan 

taraklanma yapılmalıdır. Prizlenen harcın 

üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, 

harç yüzeyden kazınmalıdır. 

Uygulama Özellikleri: 

Kap Ömrü: ̴ 30 dk 

Çalışılabilme Süresi: ̴ 15 dk 

Derz Uygulama Süresi: 4-5 saat sonra 

Trafiğe Açma Süresi: 24 saat sonra 

 

 

Ambalaj: 
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25 kg’lık kraft torbalarda toz halinde. 

Tüketim:  

8 mm ve altında tarak ölçüleri için:          

3,5-4 kg/m²  

Depolama:  

Dış etkilerden özellikle rutubetten 

korunarak üretim tarihinden itibaren 12 

aydır. Üretim tarihi torba üzerinde 

belirtilmiştir. 

Referans Standart: 

 TS EN 12004  

Teknik Özellikler: 

Kayma: ≤ 0,5 mm 

Yangına Tepki: A1 

Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti: 

 ≥ 1,0 N/mm2 

Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Çekme 

Yapışma Mukavemeti: ≥ 1,0 N/mm2 

Suya Daldırıldıktan Sonra Çekme 

Yapışma Mukavemeti: ≥ 1,0 N/mm2 

Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra 

Çekme Yapışma Mukavemeti: ≥ 1,0 

N/mm2 

Açıkta Bekletme Süresi Çekme Yapışma 

Mukavemeti (30 dk): ≥ 0,5 N/mm2  

Enine Şekil Değiştirme: ≥ 2,5 mm < 5 mm 

 

Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 Donmuş veya direkt güneşe, 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Kullanım süresi geçmiş harca 

kesinlikle toz ve su ilavesi 

yapılmamalıdır. 

 İş bitiminde el aletleri ve vücuda 

temas eden yerler bol su ile iyice 

yıkanmalıdır. 

 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 zarar 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. 

 

 

 

 




