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KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI ÖZEL ASTARI
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TANIM TEKNİK ÖZELLİKLER

UYGULAMA

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ

UYARI VE ÖNERİLER

AMBALAJ

RAF ÖMRÜ

K-24 Kristalize su yalıtım harcı ile kullanılan, çok akışkan 
kristalizasyon sıvısıdır.

Beton, sıva, şap gibi mineral esaslı ve emici yüzeylere 
uygulanır. 

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cadde No: 22 Köseler - Dilovası / KOCAELİ

KA-24 fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır. 
Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı en az +5°C 
olmalıdır. 
Tuz kusmasında; KA-24 yüzeylere fırça veya püskürtücü ile 
uygulanır. En az 4 saat kurumaya bırakılır. 
Bu süre içerisinde oluşan tuz kusmaları fırçalanarak temizlenir. 
Rutubetli duvarlar için izolasyon sıvası serpme halinde en az 1,5 
cm kalınlığında yüzeylere uygulanır. 24 saat kuruması beklenir. 
Kimyasal dayanımda; KA-24 yüzeylere fırça veya püskürtücü ile 
uygulanır. En az 4 saat beklenir. 
Astar kuruduktan sonra birinci kat K-24 kristalize su yalıtım harcı 
uygulanır. 
4-8 saat kuruma beklendikten sonra ikinci kat K-24 kristalize su 
yalıtım harcı yapılır. 
Harç kurumadan üzerine KA-24 kristalize astar uygulanır. En az 
24-48 saat kurumaya bırakılır.

Donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. 
Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanılmalıdır. 
Göz ve deri temasından kaçınılmalıdır. 
Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz teması 
halinde bol su ile yıkanmalı ve hemen bir doktora başvurulmalıdır. 
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Yutulmamalı, boş 
ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile 
kullanılmamalıdır.

Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. Ambalajı güneşte bırakmayınız ve dondan 
koruyunuz

5 Kg Plastik bidon

TÜKETİM
Tuz kusmasında (1 katta) 0,100 – 0,125 kg/m² 
Kimyasal dayanımda (2 katta) 0,200 – 0,250 kg/m²

Yüzeyi tozuyan ve aderansı zayıf yüzeylere yapılacak su yalıtımı 
uygulamalarından önce yüzeylere uygulanarak sağlamlaştırır. 
Tuz kusmalarını engeller. 
Kimyasal dayanım kazandırır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak yüzeyler ıslak veya kuru, az veya çok emici 
yüzeyler olabilir. 
Yüzeyler yağ, kir, boya gibi kalıntılardan tam olarak arındırılmalıdır. 
Tuz kusması veya kabarmalar uygulamadan önce fırçalanarak 
temizlenmelidir.

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 
Koku 
pH 20 °C 
Yoğunluğu g/cm3, 20 °C 
Uygulama Sıcaklığı 

Beyaz
Kokusuz 
11,5 
1-1,05
(+5°C) – (+30°C) 


