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İKSALATEKS-BONDBİNDER
PÜSKÜRTME BETONDA SU YALITIM ve YAPIŞTIRMA HARCI KATKISI
TANIMI:

Sıvı halinde, harçlar için su geçirimsizlik ve yapışma özelliği sağlayan emülsiyon halinde sentetik kopolimer esaslı katkı
maddesi. Harcın temasta olduğu metalik aksamda korozyon oluşturmaz
Bayındırlık Poz No: 04.613/1-i

KULLANIM ALANLARI:
İKSALATEKS Bond Binder, yüksek yapışma gücü, su ve kimyasallara dayanıklılığı ile;
-Püskürtme betonlar arasında aderans sağlamada kullanılır.

KULLANMA ŞEKLİ ve DOZAJ:

Püskürtme beton harcına püskürtmeden önce karışım suyu ile beraber ilave edilir.
Kullanım Şekli:
Çimento: kum oranı 1:1 olacak şekilde hazırlanan Bondbinder harcı püskürtülerek yüzey uygulamaya hazırlanır. Bağlayıcı
tabaka tamamen kurumadan ikinci kat püskürtme beton uygulanmalıdır.
İksalateks sarfiyatı*
5 mm bağlayıcı sıvada 1 - 1,5 kg/m²
10mm bağlayıcı sıvada 2,3- 3,0 kg/m²
*Yüzey emiciliğine bağlıdır.
Temizleme: Kullandıktan hemen sonra bütün alet ve ekipmanlar su ile yıkanmalıdır.
ÖNEMLİ NOT:
1 - Uygulama sıcaklığı en az +5°C olmalı ve taze harç don etkisinden korunmalıdır.
2 – İKSALATEKS Bond Binder içeren harç yapıştırma işlemleri daima çimento ile birlikte yapılmalıdır.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER ve TEKNİK VERİLER:
Kimyasal Yapı
: Stiren Butadien Emülsiyon
Görünüm
: Beyaz renkli emülsiyon
Yoğunluk
: 1.02 ± 0.01 kg/L
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:
Depolama ömrü açılmaksızın 1 yıldır. Dondan korunmalıdır. Donan malzeme tekrar kullanılamaz.
AMBALAJ:
30 kg’lık plastik bidon, 200 kg’lık varil ve 1000 kg IBC tank
SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ
İKSALATEKS-Bond Binder, nötral bir sıvıdır. Yapısında insan ve çevre sağlığına zararlı maddeler yoktur. Uygulama
esnasında uygun koruyucu elbise, eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Ürünün cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır.
Temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalı, yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) bakılmalıdır.
İKSALATEKS-Bond Binder TS EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 Entegre Kalite Yönetim Sistemi
kontrolünde üretilmektedir. Sertifika Numaraları: 12 300 0334/01 – 12 104 34115 TMS – 12 400 0023
Bu ürünümüzle ilgili verilen bilgiler elimizdeki en son verileri ve genel tavsiyelerimizi ifade etmektedir. Bu detaylar, yasal taahhüt olarak algılanmamalı ve her
uygulama için ayrıca incelenerek teyit edilmelidir.

