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TANIM TEKNİK ÖZELLİKLER

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ

UYGULAMA

TÜKETİM

Çimento esaslı, her türlü zemine dökülebilen, 3-10 mm 
uygulama kalınlığına sahip hazır şaptır.

İç mekanlarda,
Beton döşeme ve çimento esaslı yüzeylerin son kat
kaplamaları öncesi,
Seramik, mermer, doğaltaş, parke, halı ve PVC kaplamaların 
yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesi için 
kullanılır.
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25 kg HŞ-540 HAZIR ŞAP, 3,5-4,0 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve 
homojen bir karışım elde edene kadar düşük devirli mikser ile 
karıştırılmalıdır. 
Karışım suyu 20°C-25°C olmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen 
herhangi bir katkı katılmamalıdır.
Hazırlanan harç, olgunlaşması için 2-3 dakika dinlendirilmelidir.
Hazırlanan HŞ-540 HAZIR ŞAP, yüzeye boşaltılmalı ve yüzey
mastarlanmalıdır.
Yüzey sertliğinde, mekanik perdah ile düzgünleştirme yapılmalıdır.

1,5 kg/m2 (1 mm uygulama)

Kullanıma hazırdır.
Zaman tasarrufu sağlar.
3-10 mm uygulama kalınlığına sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve suya doyurulmuş olmalıdır.
Yüzey yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır.
Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler uygulamadan en az 24 saat önce 
TH-500 Tamir harcı ile onarılmalıdır.
Uygulama kalınlığı, zemin üzerindeki pürüzlülük gözeneklilik 
özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir.
Yüzey bozukluğunun fazla olduğu alanlarda ya da büyük alanlar 
için yapılacak uygulamalarda, mastar kullanılması önerilir.
Uygulama öncesi zemine Z-100 Şap ve zemin astarı (kuruma süresi 
1-3 saat) uygulaması yapılmalıdır.

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)0C sıcaklık ve %50 bağıl nem)  elde edilmiş olup şantiye ortamındaki 
uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde 
oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Görünüm
Uygulama sıcaklığı
Uygulama kalınlığı
Üzerinde yürünebilme süresi
Tam kuruma süresi
Basınç dayanımı
Eğilme dayanımı
Bağ dayanımı

Gri toz
(+5°C)-(+30°C)
3-10 mm
12 saat
24 saat
C25, 25 N/mm2

F5, 5 N/mm2

B1,0; 1 N/mm2

AMBALAJ
25 kg Kraft torba (palette 64 torba, 1600 kg)

TAMAMLAYICI ÜRÜN
Z-100 Şap ve zemin astarı
CURE Kür
TH-500 Tamir harcı
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UYARI VE ÖNERİLER
Dış mekanlarda, yerden ısıtmalı zeminlerde, ahşap döşemelerde, 
sürekli su ile temas edilen zeminlerde ve ağır yaya trafiğine 
maruz alanlarda kullanılmamaktadır.
Son kat kaplama olarak bırakılmamaktadır. Uygun kaplama (PVC, 
seramik, halı, parke) yapılarak üzeri kapatılmalıdır.
PVC, seramik, laminat, halı, parke v.b kaplamaları için 72 saat 
sonunda yapılmalıdır.
Tek katta 3-10 mm kalınlığına kadar uygulama yapılmalıdır. 
HŞ-540 HAZIR ŞAP ürünün istenilen performansta ulaşması için 
tamamlayıcı ürünlerle birlikte kullanılması gerekmektedir.
Uygulama öncesi mutlaka astar kullanılmalıdır. Astar, ürün ile 
yüzey arasında su geçirgenliği ve yüksek yapışma dayanımı 
sağlamaktadır. 
Uygulamadan sonra yüzey suyunun istenilenden çabuk
kaybetmemesi, rötre çatlaklarının engellenmesi ve ürün
performansının arttırılması için CURE KÜR uygulanmalıdır.
Ürün uygulama alanının büyüklüğü ve uygulamacı sayısı temel 
alınarak hazırlanmalıdır. 10 dakika içerisinde işlenecek miktarda 
ürün hazırlanmalıdır. 
Uygulama öbek öbek bırakılmadan uygulama talimatında 
belirtildiği gibi yapılmalıdır. 
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze 
temas ettirmeyiniz.
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile 
yıkanmalıdır.
Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve 
yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

KALİTE BELGELERİ
TS EN 13813 standardına CT-C25-F5 sınıfına uygundur.
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RAF ÖMRÜ
Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır.
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Çimentolu şap malzemeleri

Basınç dayanımı

Eğilme dayanımı


