
Silikon ve Mastik 
Kataloğu

 Kaliteli Bağlantı



Yapı sektörü için bağlantı elemanları teknolojisi
Çatı ve cephelerde uzman uygulamalar için EJOT İnşaat Bağlantı Elemanları 
Bölümü, çok geniş olan ürün yelpazesini ve özel projelerde elde ettiği bilgi birikimini 
siz müşterileri ile paylaşmaktadır.



Bi-Metal vidalar üretim merkezi

"In der Aue", Bad Laasphe

En üst kalitede ürün üretebilme yarışı EJOT’un kendi 
içinde hiç bitmeyecek bir döngüdür. Müşterilerimiz, bu 
anlayışın ortaya çıkardığı dübel ve vidalarımızın üstün 
kalitesinden fazlasıyla faydalanmaktadır. Güvenilir 
işlem yapabilme müşteri kanadında oluşabilecek hata 
kaynaklı maliyetleri en alt seviyeye çekmektedir. Güvenilir 
bağlantı elemanları sayesinde, oldukça pahalıya mâl 
olabilecek müşteri şikâyeti riskine karşı en iyi korumayı 
elde etmiş olursunuz. Bu sebeple, tüm stratejik 
bağlantı elemanlarımızı ISO/TS 16949 ile sertifikalanmış 
tesislerimizde üretiyoruz.

Sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz, lojistik destek 
ve ürün temin devamlılığını sağlamamızın yanı sıra 
nitelikli tavsiyelerimiz ve yerinde profesyonel uygulama 
eğitimlerimizi de kapsamaktadır. Ürünlerimizin kullanımı 
ile ilgili sizlere en yetkili ağız olan uzmanlarımız 
aracılığı ile bilgilerimizi aktarıyoruz. Bize ihtiyaç 

duyduğunuz her an sizlere bağlantı elemanları ile ilgili 
tüm hizmetlerimizi sunuyoruz. Telefonda veya sahada 
yapılan ilk çalışmalarda yer alarak altyapı testlerimiz ile 
EJOT’un laboratuvarlarında yapılabilecek diğer testlerle 
mimar, danışman ve uygulayıcılar için yaptığımız eğitim 
seminerleri ile verdiğimiz hizmet çerçevemizi daha da 
genişletiyoruz.

Başarının sırrının yenilikçi ürünlerde yattığını biliyor 
ve hiçbir işimizi şansa bırakmıyoruz. Gerçek zamanlı 
veriler ve sahada yaptığımız testlerle ihtiyaçlarınızı 
belirliyoruz. Uluslararası inşaat uygulama uzmanlarımızın 
düzenli olarak bir araya gelerek teknolojik gelişmeleri 
takip etmelerini ve bu şekilde sizlere verdiğimiz 
hizmetin kalitesinin daha da artmasını hedefliyoruz. 
Bu şekilde katma değer eklenmiş, yenilikçi ürünlerle 
elde edilmiş müşteri memnuniyetini garanti altına almış 
oluyoruz. 





Silikonlar



MULTIFIRE SILICONE

Özellikler 
• Alev geciktirici, nötr alkoksi kürleme, 1-bileşen silikon 

dolgu (RTV-1).
• Yatay ve dikey derzlerde 50 mm’ye kadar BS 476 : part 

20: 1987 ve prEN 1366-3: 1998 göre test edilmiştir. 
Test süresince 1150 C°ye kadar sıcaklığa maruz kalmış 
,241 dakika boyunca bütünlüğünü korumuştur.

• Tüm inşaat malzemeleri üzerinde mükemmel yapışma.
• Çok kolay uygulanabilme.
• Kalıcı olarak elastik ve UV dayanımlı.

Uygulamalar
• Yangın dayanımı istenen hareketli derzler için ideal.
• Çelik, beton, tuğla, v.b. inşaat malzemelerinde astarsız 

mükemmel yapışma.
• Gözenekli yüzeylerde astarlı kullanım önerilir.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Uygulama yapılacak yüzeyler temizlenmeli, toz, yağ, v.b. 
malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulamadan önce 
küçük bir test alanında örnek uygulama yapılması önerilir. 
Kullanıcı, ürünün uygulama için uygun olup olmadığını 
kontrol etmelidir.Gerekli hallerde teknik departman ile 
iletişime geçebilirsiniz. 

Uygulama
Standart uygulama tabancaları ile uygulanabilir. Dolgu 
miktarı istenen yangın dayanımına test değerlerine bakılarak 
ayarlanmalıdır. 

Derz Boyutları

Destek malzemesi
Boşluk doldurulması gerektiğinde 96 kg/m³ yoğunlukta 
Poliüretan fitil ile kullanılmalıdır. 

Aletle Şekillendirme
Gerektiğinde el aletleri ile düzeltilebilir.

Tamirat
Aynı ürünle tamir edilebilir.    

Güvenlik Formu
Talep üzerine verilebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kürlenmemiş dolgu 

Dolgu tipi Polisiloksan

Viskozite Macun kıvamında

Kürlenme tipi
Havadaki nem ile 
kürlenme

Yüzey oluşum süresi (23°C ve %50 nem) 3 saat

Kürlenme oranı (23°C ve %50 nem) 1-2 mm/24saat

Yoğunluk: ISO 1183 1,40 g/ml

Uygulama sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru ortamda orjinal 
ambalajında

Min. 12 ay

Kürlenmiş dolgu

Shore A sertliği ISO 868 23

Eski haline dönme elastikiyeti ISO 7389 >%90

Deformasyon kapasitesi ISO 11600 %25

%100 uzama modülü ISO 8339 0,38 N/mm²

Kopma uzaması %’si %250

Sıcaklık dayanımı

-40°C - +100°C. 
150°C’nin üzerinde 
elastikiyetini 
kaybetmeye başlar. 
1150°C’ye kadar 
bütünlüğünü korur.

AMBALAJLAMA VE RENKLER

310 ml/kutudan 25 kartuş - 48 kutu/palet

Beyaz, Gri

600 ml/kutudan 20 kartuş - 45 kutu/palet

Beyaz, Gri

İşbu teknik veri formu, kendisinden önceki tüm versiyonları ikame etmektedir. İşbu forma ilişkin veriler, en güncel laboratuvar raporları uyarınca 

derlenmiştir. Teknik özellikler, değiştirilebilir veya uyarlanabilir. Herhangi eksik bir bilgiden tarafımız sorumlu değildir. Kullanmadan evvel ürünün 

uygulama için uygun olduğundan emin olun. Bu sebeple testler gereklidir. Genel koşullarımız geçerlidir.

Derz 
Genişliği

Derz 
Derinliği

Destek
malzemesi

Entegrasyon Yalıtım *

50 mm 25 mm
50 mm kalın 
seramik elyaf

241 dk 150 dk

20 mm 10 mm PU köpek köpük 241 dk 70 dk

* Destek dolgusunun arkasındaki sıcaklığın 180°’ye ulaştığı 
  zaman.

Onay
EN 15651-1 F INT
No. DoP:
MP0030031

Kısıtlamalar
İyi havalandırılan ortamlarda kullanılmalıdır. Dolgu 
malzemesi kürlenmeden termal,mekanik veya kimyasal 
etkilere maruz bırakılmamalıdır. 

Temizleme
Kürlenmeden önce uygulama aletleri solventlerle yüzeyler 
temizleyiciler ile temizlenebilir. 
Kürlenme sonrası mekanik olarak temizlenmeli kalan 
parçalar için silikon temizleyiciler kullanılmalıdır.  

Teknik Onaylar
Warrington Fire Research tarafından test edilmiştir.
Rapor no: 10696 Baskı 2 - BS 476: Kısım 20: 1987 and prEN 
1366-3: 1998
FDA onaylı (lanesco rapor Nr 13/11408) 
CE
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İşbu teknik veri formu, kendisinden önceki tüm versiyonları ikame etmektedir. İşbu forma ilişkin veriler, en güncel laboratuvar raporları uyarınca 

derlenmiştir. Teknik özellikler, değiştirilebilir veya uyarlanabilir. Herhangi eksik bir bilgiden tarafımız sorumlu değildir. Kullanmadan evvel ürünün 

uygulama için uygun olduğundan emin olun. Bu sebeple testler gereklidir. Genel koşullarımız geçerlidir.

Onay
EN 15651-1
10-002-156511-
2017

MULTIFIRE ACRYLIC 

Özellikler 
• Toksik olmayan, su bazlı tek bileşenli akrilik dolgu.
• Dikey derzlerde 50 mm’ye kadar BS 476: part 20: 1987 

ve prEN 1366-3: 1998 göre test edilmiştir. 
• Test süresince 1150°C ye kadar sıcaklığa maruz 

kalmış, 241 dakika boyunca bütünlüğünü korumuştur.
• Aküstik yalıtım sağlayabilen.
• Boyanabilir.

Uygulamalar
• %15’e kadar yangın dayanımı istenen hareketli derzler 

için ideal.
• Ahşap, tuğla, beton ve tüm gözenekli yüzeylerde 

kullanılabilme. 
• Kapı pencere çerçeveleri gibi bağlantı noktalarında 

kullanılabilir. 

Kullanım Şekli
Hazırlık
Uygulama yapılacak yüzeyler temizlenmeli, toz, yağ, v.b. 
malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulamadan önce 
küçük bir test alanında örnek uygulama yapılması önerilir. 
Kullanıcı, ürünün uygulama için uygun olup olmadığını 
kontrol etmelidir.Gerekli hallerde teknik departman ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Uygulama
Standart uygulama tabancaları ile uygulanabilir. Dolgu 
miktarı istenen yangın dayanımına test değerlerine bakılarak 
ayarlanmalıdır. 

Derz Boyutları

Aletle Şekillendirme
Gerektiğinde el aletleri ile düzeltilebilir.

Temizlik
Kürlenmeden önce uygulama aletleri su ile temizlenebilir. 
Kürlenme sonrası mekanik olarak temizlenmeli kalan 
parçalar için temizleyiciler kullanılmalıdır. 

AMBALAJLAMA VE RENKLER

310 ml/kutudan 25 kartuş- 48 kutu/palet

Beyaz

600 ml/kutudan 20 kartuş- 45 kutu/palet

Beyaz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kürlenmemiş dolgu

Dolgu tipi Akrilik

Kürlenme tipi Su buharı

Yüzey oluşum süresi (23°C ve %50 nem) 65 dakika

Kürlenme oranı (23°C ve %50 nem) 0,5 mm/24saat

Yoğunluk: ISO 1183 1,64 g/ml

Uygulama sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru ortamda orjinal 
ambalajında

Min.12 ay

Kürlenmiş dolgu

Shore A sertliği ISO 868 32

Eski haline dönme elastikiyeti ISO 7389 <%50

Deformasyon kapasitesi ISO 11600 %7,5

%100 uzama modülü ISO 8339 0,12 N/mm²

Kopma uzaması %’si ISO 8339 %180

Sıcaklık dayanımı

-30°C - +100°C. 
100°C’nin üzerinde 
elastikiyetini 
kaybetmeye başlar. 
1100°C’ye kadar 
bütünlüğünü korur.

Tamirat
Aynı ürünle tamir edilebilir.

Güvenlik Formu
Talep üzerine verilebilmektedir. 

Kısıtlamalar
Sürekli suya maruz kalan derzlerde kullanılmaz.

Teknik Onaylar
BS 476: Bölüm 20: 1987 ve prEN 1366-3: 1998

Derz 
Genişliği

Derz 
Derinliği

Destek
malzemesi

Entegrasyon
Yalıtım 

*

50 mm 25 mm
PU köpek 

köpük
241 dk 78 dk

20 mm 10 mm
Seramik elyaf 

(20 mm kalınlık)
241 dk 70 dk

* Destek dolgusunun arkasındaki sıcaklığın 180°’ye ulaştığı 
  zaman.
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MULTIFIRE BOND

Özellikler 
• MS Hibrit polimer bazlı elastik dolgu malzemesi.
• 3 saate kadar yangın dayanımlı.
• Boyanabilir.
• Sürekli elastik.
• Hava koşullarına dayanıklı.
• Su, alifatik solvent, yağ, gres yağları, seyreltik inorganik 

asitler ve bazlara karşı yüksek kimyasal dayanımlı.

Uygulamalar
• Dilatasyon derzlerinde, metal, çeşitli plastikler ve 

betonarmedeki birleşim noktalarında kullanılabilme.
• Verniklenmiş ahşap, metal ve çeşitli plastikler gibi 

bir çok gözenekli ve gözeneksiz malzemeye astarsız 
yüksek tutunma mukavemeti.

• Su tesisatlarındaki bağlantılarda.
• Hijyenik uygulamalarda kullanıma uygun.
• Boyanabilme istenen ve silikon kullanılması 

gerekmeyen hareketli derzlerde.
• İç mekan ve dış mekan uygulamalarında.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Uygulama yapılacak yüzeyler temizlenmeli, toz, yağ v.b. 
malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesi alkol 
ile temizlemek daha iyi sonuçlar vermektedir. 

Astarlar
Bir çok malzeme üzerine astarsız uygulanabilmektedir. 
Uygulamadan önce test edilmelidir. Kürlenen ürün yüksek 
sıcaklık değişimlerine veya sürekli suya maruz kalacaksa, 
emici yüzeylere uygulanacaksa astarla kullanılması 
önerilmektedir.

Uygulama
Doğru uygulama ve sızdırmazlık için yüzey hazırlığı 
yapılması gereklidir. Doğru derz ölçüleri için DIN 18540 F 
normları ve inşaatlarda derz uygulama ölçüleri şartnamesi 
(SIA 274) kontrol edilmelidir. 

Aletle Şekillendirme
Gerektiğinde el aletleri ile beraber uygulanması 
önerilmektedir. 

Temizlik
Birleşim noktalarından taşan kısımlar bıçak ile temizlenebilir. 
Kürlenmemiş malzeme temizleyiciler ile temizlenebilir. 
Kürlenmiş ürünler mekanik yöntemle temizlenmelidir.

AMBALAJLAMA VE RENKLER

290 ml/kutudan 25 sosis - 48 kutu/palet

Gri

600 ml/kutudan 20 sosis - 45 kutu/palet

Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşenler MS Hibrit Polimer

Kürlenme tipi Nem ile

Bileşen sayısı 1

Yüzey oluşum süresi (23°C ve %50 nem) 90 dakika

Kürlenme oranı (23°C ve %50 nem) 2,5 - 3 mm/24 saat

Yoğunluk (23°C ve %50 nem) 1,47 g/cm³

Uygulama sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru ortamda orjinal 
ambalajında

Min. 12 ay

Shore A sertliği ISO 868 26

Kopma uzaması ISO 37 %300

%100 uzama anında yük ISO 37 0,7 N/mm²

Kopma anında yük ISO 37 1,5 N/mm²

Eski haline dönme elastikiyeti ISO 7389 >%60

Hareket kapasitesi %20

Sıcaklık dayanımı -40°C - +90°C

Boyama
Piyasadaki vernik ve boyaların çeşitliliği göz önüne 
alınarak deneme yapılması önerilmektedir.  Alkid reçine 
bazlı boyaların kullanılması durumunda kuruma süresi 
uzayabilir. Boyanan veya sıvanan yüzeyler üzerinde Multifire 
Bond uygulanması durumunda boyanın/sıvanın kuruması 
beklenmelidir (Genellikle 10 gün).  Aseton ile temizlendikten 
sonra  herhangi bir zamanda verniklenebilir.

Güvenlik Formu
Talep üzerine verilebilmektedir.

Kısıtlamalar
• Bakır kaplamalar üzerinde kullanıma uygun değildir. 
• Doğal taş dolgularına uygun değildir.
• Konsantre asitlere ve klorlu hidrokarbonlara dirençli 

değildir.

Teknik Onaylar
EC1+6420/05.12.06
DBI Test Rapor Uygunluk EN 1366-4: 2006+A1: 2010



9



MULTIBOND HT

Özellikler 
• MS-polimer bazlı yapıştırıcı dolgu.
• Uygulama başlangıcında yüksek tutunma mukavemeti 

(high tack).
• Kürlenme sonrası çok yüksek yapışma dayanımı.
• Hafif nemli uygulamalarda yapışma sağlayabilme.
• Metal birleşimlerinde paslanmaya neden olmama.
• Doğal taşlarla kullanım için uygundur.
• Su ve solvent bazlı boyalarla boyanabilme.
• Kalıcı elastiklik.
• UV ve olumsuz hava koşullarına dayanımlı.
• Kürlenme sonrası bağlantı mekanik aletler yardımı ile 

sökülebilir. El ile sökülmesi zordur.

Uygulamalar
• Alüminyum, galvanize ve paslanmaz çelik, çinko, bakır, 

doğal taş, beton, tuğla, HPL panelleri, masif ahşap, alçı 
levha, cam, çeşitli sentetik maddeler, v.b. gibi inşaat 
sektöründe kullanılan neredeyse tüm malzemeler 
üzerine astar gerektirmeksizin uygulanabilir.

• İç ve dış mekan kullanımlarına uygundur.
• İç mekan kompozit panel uygulamaları, asma tavan 

panelleri, duvar ve tavan kaplama malzemeleri, 
izolasyon panelleri imalatlarında (mineral yün, talaşlı & 
plastik karışımlı dolgu malzemeleri PUR, PIR, PS v.b.) 
uygulanabilir. 

• Tahta & plastik çerçeveler, süslemeler, kafesler, eşikler, 
pencere eşiği, süpürgelik, çatı kaplama malzemeleri 
gibi uygulamalarda kullanılabilir.

• Bankacılık sektöründe ekstra güvenlik istenen  
camlarının yapıştırılmasında, alüminyum pencerelerin 
birleşim yerlerinde, aynalarda ve kablo tavalarında 
kullanılabilir. Dolgunun güç olduğu dolayısıyla elle 
seçilmesinin mümkün olmadığı güvenli çevreler 
(Örn: hapishaneler, hastaneler...) (dış mekan sırlama 
uygulamaları için uygun değildir!).

• Otomotiv sektöründe yapıştırıcı olarak kullanılabilir.
• El ile sökülmesi istenmeyen ekstra güvenlik gerektiren 

iç mekan doğrama bağlantılarında (hapishaneler, 
hastaneler v.b.) kullanılabilir.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Parçalar sabitlenmeli ve kürlenme tamamlanana kadar 
sabit kalmalıdır. Yapıştırılacak parçalar hafif nemli olabilir. 
Uygulama yapılacak yüzeyler temizlenmeli, toz, yağ v.b. 
malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Gerekli olduğu 
durumlarda parçalar alkol veya etanol ile temizlenebilir.

AMBALAJLAMA VE RENKLER

290 ml/kutudan 25 kartuş 48 kutu/palet

Beyaz, Siyah, Gri (Ral 7004), Koyu Kahverengi (Ral 8016), Bej
(Ral 1001)

600 ml/kutudan 36 sosis 20 kutu/palet

Beyaz, Siyah

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşenler MS Polimer

Kürlenme tipi Nem ile

Bileşen sayısı 1

Yüzey oluşum süresi (23°C ve %50 nem) 17 dakika

Kürlenme oranı (23°C ve % 50 nem) 2,5 - 3 mm/24 saat

Yoğunluk ISO 1183 1,56 g/ml

Uygulama sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru ortamda orjinal 
ambalajında

Min. 12 ay

Shore A sertliği ISO 868 60

Hareket kapasitesi ISO 11600 %20

%100 uzama anında yük ISO 8339 1,60 N/mm²

Kopma uzaması ISO 8339 %110

Kopma anında yük ISO 8339 1,7 N/mm²

Kesme yükü dayanımı

Başlangıç: 10gr/cm²
4 saat sonra:

15 kg/cm²
1 hafta sonra:

32 kg/cm²

Çekme yük dayanımı

Başlangıç:
300gr/cm²

4 saat sonra:
14 kg/cm²

1 hafta sonra:
24 kg/cm²

Yapıştırılan iki malzeme arasında kayma 
yükü (4 saat sonra)

1,4 N/mm²

Solvent ve izosiyanat içeriği %0

Kuru madde içeriği %100

Sıcaklık dayanımı -40°C - +90°C

Donma ve nem direnci oldukça yüksektir.
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Astarlar
Çok gözenekli ve emici yüzeylerde yapılacak uygulamalarda 
astar kullanılması önerilir. Uygulamadan önce test 
edilmelidir.

Uygulama
• Mulitbond HT’yi verilen nozul ile tabana veya 

yapıştırılacak unsurun üzerine çizgiler veya noktalar 
halinde uygulayın. Çizgiler, dikey sıralar halinde 
uygulanmalıdır. Çizgileri, birbirlerine paralel olarak, 
nemin çizgiler arasındaki yapıştırıcıya ulaşmasını 
mümkün kılacak şekilde uygulayın.

• Birleştirilecek parçaları en fazla 10 dakika içerisinde 
mümkün olduğunca çabuk bir araya getirin (Bu, 
sıcaklığa ve bağıl nem düzeyine bağlıdır). Bu süre 
içerisinde yapıştırılacak parçaların pozisyonu 
ayarlanmalıdır. 

• İki arçayı birleştirip sıkıca bastırın gerekirse plastik 
çekiç kullanın.

• Yapıştırılacak iki malzeme arasında minimum 3,2 
mm boşluk olmasına dikkat edilmelidir. (Özellikle de 
dış mekan kullanımlarında veya nem koşulları altında 
önemlidir).

• Uygulamanın hemen ardından Multibond HT’nin 
ilk yapışma mukavemet değeri ekstra destek 
gerektirmeksizin yapıştırmaya yetecek kadardır.

Aletle Şekillendirme
Gerekli hallerde iki parça arasındaki boşluğu ayarlamak için 
dolgu bandı kullanılmalıdır.

Temizleme
Birleşim noktalarından taşan kısımlar bıçak ile temizlenebilir. 
Kürlenmemiş malzeme temizleyiciler ile temizlenebilir. 
Kürlenmiş ürünler mekanik yöntemle temizlenmelidir.

Boyama
Su ve solvent bazlı boyalar ile boyanabilir. Kürlenme 
tamamlanmadan boyanabilir. Uygulamadan 48 saat 
sonra yapılacak boyamalarda önce yüzey temizlenmelidir. 
Piyasadaki boyaların çeşitliliği göz önüne alınarak deneme 
yapılması önerilmektedir.  Alkid reçine bazlı boyaların 
kullanılması durumunda kuruma süresi uzayabilir.

Güvenlik Formu
Talep üzerine verilebilmektedir.

Kısıtlamalar
• Su altında sürekli kalması muhtemel ortamlardaki 

derzler ile  sürekli olarak yüksek nem oranı istenen özel 
uygulamalarda  önerilmez.

• <5 mm genişliğe veya derinliğe sahip olan derzler.
• PE, PP, PA ve Teflon® yapıştırma.

Teknik Onaylar
Hastanelerde duvar panelleri için tutkal ve yapıştırıcı olarak
kullanılmasına yönelik IKI raporu 
Leeds beyanı için düşük VOC sertifikasyonu
(Eurofins tarafından test edilmiştir.)
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MULTISEAL ACRYLIC 

Özellikler 
• 310 ml kartuş veya 600 ml sosis
• Tek paket, akrilik dolgu.
• Esnekliğini daima korur.
• Yaşlanma ve düşük ile yüksek sıcaklıklara karşı yüksek 

direnç gösterir.
• Tüm temiz ve kuru yüzeylerde anında yapışma sağlar.
• Uygulama kolaylığı.
• Sertleştiğinde boyanabilir.

Uygulamalar
• Tuğla, beton, ahşap, vs. gibi tüm gözenekli yüzeyler 

üzerinde kullanabilir.
• Pencereler, duvarlar, kapılar, pencere pervazı, vs. 

aralarındaki ekler için kullanılabilir.
• Ortalama hareket sahibi ekler için uygundur 

(maksimum %12,5).
• Az hareketli çatlak ve yarıklar için uygun.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru, temiz ve toz ile yağdan arındırılmış 
olmalıdır. Gerekli olması durumunda MEK ve etanol 
kullanarak yağı giderin. Gerekli olması durumunda astar 
kullanın. Ürünün uygulama için uygun olduğundan emin 
olmak için hazırlık testlerinin gerçekleştirilmesi önerilir.

Astarlar
Su ile seyreltildiğinde Multiseal Akrilik, dolgu astarı olarak 
kullanılabilir (2/3 su, 1/3 Multiseal Akrilik). 

Uygulama
Tabanca ile (manuel veya hava basıncı ile) Derzin şekli 
önemlidir. İnce katmanların önüne geçin. Multiseal Akrilik, 
su buharı ile sertleşir. Dolgunun maksimum %90’ının 
sertleşmesi halinde maksimum %5 hareket mümkündür.

Aletle Şekillendirme
Aletlerin gerekli olması durumunda.

Temizlik
Kurumadan önce su ile

Onarma
Aynı ürün ile.

Güvenlik
Bkz: güvenlik veri formu.

AMBALAJLAMA VE RENKLER

310 ml/kutudan 25 kartuş – 48 kutu/palet

Beyaz, Gri, Kahverengi, Meşe, Siyah

600 ml/kutudan 20 kartuş – 45 kutu/palet

Beyaz, Gri

Kısıtlamalar
• Kalıcı olarak suya maruz kalan derzler için kullanılamaz.
• Yağmur, don riskinin olması halinde uygulamayın. Dona 

karşı koruyun.
• Sırlama dolgusu olarak kullanmayın.
• Dış mekan kullanımları için dolgu, yeterli sertleşmenin 

ardından boyanmak zorundadır.

Teknik Onaylar
SNJF (Societe National du Joint Frangais): FACADE n° 4007
CE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kür edilmemiş dolgu

Dolgu tipi Akrilik dolgu

Viskozite Macun kıvamında

 Kürlenme tipi Buharlaşma ile, H2O

Yüzey oluşum süresi (23°C ve %50 R.H.) 30 dk

Kürlenme oranı (23°C ve %50 R.H.) 0,5 mm/24 s

Yoğunluk: ISO 1183 1,62 g/ml

Uygulama sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru koşullarda 
orijinal ambalajında raf ömrü

Min.12 ay

Kürlenmiş dolgu

Shore A sertliği ISO 868 12

Hareket kapasitesi ISO 7389 <%50

Deformasyon kabiliyeti: ISO 11600 %12,5

Maksimum Yük ISO 8339 0,03 N/mm²

% Kopma uzaması: ISO 8339 >%500

Sıcaklık direnci -20°C - +80°C

Onay
EN 15651-1
10-006-156511-
2017

İşbu teknik veri formu, kendisinden önceki tüm versiyonları ikame etmektedir. İşbu forma ilişkin veriler, en güncel laboratuvar raporları uyarınca 

derlenmiştir. Teknik özellikler, değiştirilebilir veya uyarlanabilir. Herhangi eksik bir bilgiden tarafımız sorumlu değildir. Kullanmadan evvel ürünün 

uygulama için uygun olduğundan emin olun. Bu sebeple testler gereklidir. Genel koşullarımız geçerlidir.
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MULTIFOAM

Özellikler 
• Nem ile kürlenen poliüretan prepolimer bazlı tek 

bileşenli poliüretan köpük.
• CFC’suz (ozon dostu).
• Metal kutu içerisinde sentetik malzeme ile korunur. 

Güvenlik valfine sahiptir.
       - Nem toleransı yoktur.
• Kutunun hava almasını engeller ve bir kaç kez 

kullanılmasını sağlar. 
• Kürlenen köpük; kesilebilir, biçilebilir, sıvanabilir ve 

boyanabilir.
• Yüksek hacim - düşük genişleme.
• Suya, sıcaklık ve kimyasala karşı dirençli.
• İyi derecede termal ve akustik yalıtım.

Uygulamalar
Yüzeyler: beton, ahşap, bims, taş, alçı, lifli çimento ve 
metaller üzerinde mükemmel yapıştırıcılık.
• Derzleri doldurma, mühürleme ve yalıtma:
       - tavan ile duvar bölmesi
       - pencere ve kapı çerçeveleri ve duvarlar arasında 
         yapısal boşluklar.
       - prefabrik inşaat unsurları arasında yapısal ve 
         yerleştirme boşluğu.
       - çatılar, çatı koruma, çatı panelleri ve duvar panelleri 
         arasında derzler.
       - Duvar ve tavanlarda bulunan boru geçişlerinde

Kullanım Şekli
Hazırlık
Yüzeyler; sağlam, toz ile yağdan arındırılmış olmalıdır. 
Gözenekli yüzeyler, önceden su ile nemlendirilmelidir.

Uygulama
• Kullanmadan önce 20 - 30 kez güçlü bir şekilde 

sallayın.
• Beyaz kapağı çıkarın. Adaptörü, valfin içine sıkı bir 

şekilde vidalayın. Teneke kutuyu ters çevirin. (valf, aşağı 
yönü işaret etmelidir)

• Ekler ve boşluklar yalnızca %60 oranında 
doldurulmalıdır. Derin boşlukları ve ekleri doldururken 
köpük, 1-2 saatlik kısa aralıklarla uygulanmalıdır.

Temizlik
Taşan köpükler, Tabanca & Sprey temizleyici ile kürleme 
öncesi sürecinde derhal temizlenmelidir. Kürlenen köpük, 
yalnızca mekanik olarak veya çıkarıcı ile temizlenebilir.

Güvenlik
Talep üzerine güvenlik veri formu sağlanacaktır.

Kısıtlamalar
• UV Dirençli değildir.
• Silikon ve polietilen üzerinde yapışma göstermez.

Teknik Onaylar
Multifoam, DIN 4102-1 normuna göre yangına dayanıklı 
doğrusal derz contalarında kullanım için test edilmiştir.
B1 sınıfı Spesifik doğrusal derz sızdırmazlık tasarımına bağlı 
olarak, 240 dakikaya kadar yangın dayanımı ulaşılabilir. TÜV 
Sınıflandırma Raporu TEK 240/18.

AMBALAJLAMA VE RENKLER

750 ml/kutudan 12 kutu – 56 koli/palet

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel Bileşen
Poliüretan - 
prepolimer

Renk Bej - sarı

Kürlenme tipi Nem

Kürlenme
1 sa sonra (30 mm 
köpük boncuk)

Yoğunluk: Feica TM 1002: 2014 25-30 kg/cm³

Verim: Feica TM 1003: 2013 ± 35-40 I (750 ml)

İşlem sıcaklığı +5°C - +30°C

İdeal kutu sıcaklığı 20°C

Yangın Sınıfı: DIN 4102, kısım 1 B3

Kürleme öncesi Feica TM 1014: 2013 12-16 dk sonra

Kesilebilir: Feica TM 1005: 2013 30-40 dk sonra

Çekme Dayanımı BS5241 11 N/cm²

Basınç dayanımı %10 DIN53421 3 N/cm²

Sıcaklık direnci -50°C - +90°C

Isıl İletkenlik 0,036 W/mK

Akustik yalıtım: DIN 52210-3 60 dB

Serin ve kuru alanlarda orijinal ambalajı 
içerisinde raf ömrü

15 ay

İşbu teknik veri formu, kendisinden önceki tüm versiyonları ikame etmektedir. İşbu forma ilişkin veriler, en güncel laboratuvar raporları uyarınca 

derlenmiştir. Teknik özellikler, değiştirilebilir veya uyarlanabilir. Herhangi eksik bir bilgiden tarafımız sorumlu değildir. Kullanmadan evvel ürünün 

uygulama için uygun olduğundan emin olun. Bu sebeple testler gereklidir. Genel koşullarımız geçerlidir.
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MULTISIL BEYAZ SİLİKON

Özellikler 
• Hava ile kürlenen tek bileşenli silikon dolgu (RTV-1).
• Yaşlanma, hava şartları, UV ve kimyasal ürünlere karşı 

yüksek dirence sahiptir.
• Neredeyse tüm inşaat malzemelerine karşı kuvvetli 

yapışma sağlar.
• Kolay uygulama.
• Kalıcı elastiklik.

Uygulamalar
• Emprenye edilmiş ahşap, alüminyum, çelik, abs, 

paslanmaz çelik, anotlanmış çelik, PVC, vs. gibi inşaat 
ve mühendislik sektörlerinde kullanılan malzemelerin 
büyük çoğunluğu üzerinde astar gerektirmeksizin 
tutunma sağlar.

• Lamine cam ve çift cam yerleştirmesi için uygundur 
(PVB katmanını etkilemez)(bütil contalamayı etkilemez).

• Aynı zamanda beton, tuğla gibi alkali yüzeyler üzerinde 
de kullanılabilir. Astar kullanılması önerilir.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru, temiz ve toz ile yağdan arındırılmış 
olmalıdır. Gerekli olması durumunda MEK ve etanol 
kullanarak yağı giderin. Gerekli olması durumunda astar 
kullanın. Ürünün uygulama için uygun olduğundan emin 
olmak için hazırlık testlerinin gerçekleştirilmesi önerilir.

Astarlar

Uygulama
Tabanca ile (manuel veya hava basıncı ile) Derzin şekli 
önemlidir. İnce katmanların önüne geçin.

Derz Boyutları

AMBALAJLAMA VE RENKLER

310 ml/kutudan 25 kartuş- 48 kutu/palet

Standart: RAL 9003, RAL 9010 Beyaz, RAL 9001, RAL 1013 İnci 
Beyazı RAL 1015, Bej Kireçtaşı, Bahama Beji, Ton Pierre, RAL 
7035, Açık Manhattan, RAL 7004 Gri, RAL 7037 Toz Gri, RAL 
7005 Koyu Gri, RAL 7023 Çimento Grisi, RAL 7039 Kuvars Grisi, 
RAL 7022, RAL 7011 Demir Grisi, RAL 8001 Koyu Sarı, RAL 
8003, RAL 8007 Açık Kahverengi, RAL 8014, RAL 8016 Koyu 
Kahverengi, RAL 8017, RAL 8028 Kestane Rengi, Bronz, RAL 
9011 Siyah, RAL 7012, RAL 7015, RAL 7032, RAL 7038.
Özel Renkler: RAL 5014 Mavi, RAL 5003 Mavi, RAL 5011 Mavi, 
RAL 6021 Açık Yeşil

400 ml/kutudan 25 sosis – 48 kutu/palet

RAL 9010 Beyaz, RAL 9011 Siyah 

600 ml/kutudan 20 sosis – 45 kutu/palet

RAL 7004 Gri, RAL 9010 Beyaz, RAL 9011 Siyah 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kür edilmemiş dolgu

Dolgu tipi Polisiloksan

Viskozite Macun kıvamında

Sertleştirme sistemi
Havadaki nem 
aracılığıyla

Deri oluşumu süresi (23°C ve %50 R.H.) 25 dk

Sertleştirme oranı (23°C ve % 50 R.H.) 2,5 - 3 mm/24s.

Yoğunluk: ISO 1183 1,36 g/ml

İşlem sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru koşullarda 
orijinal ambalajında raf ömrü:

Min.12 ay 

Kürlenmiş dolgu

Shore A sertliği: ISO 868 20

Elastik sönme ISO 7389 >%90

Deformasyon kabliyeti: ISO 11600 %25

%100 uzama için katsayı ISO 8339 0,36 N/mm²

% Kopma uzaması: ISO 8339 %260

VOC < 100 g/l

Sıcaklık direnci -50°C - +150°C

Onay
EN 15651-1
10-006-156511-
2017

İşbu teknik veri formu, kendisinden önceki tüm versiyonları ikame etmektedir. İşbu forma ilişkin veriler, en güncel laboratuvar raporları uyarınca 

derlenmiştir. Teknik özellikler, değiştirilebilir veya uyarlanabilir. Herhangi eksik bir bilgiden tarafımız sorumlu değildir. Kullanmadan evvel ürünün 

uygulama için uygun olduğundan emin olun. Bu sebeple testler gereklidir. Genel koşullarımız geçerlidir.

Gözenekli yüzeyler Astar 783 Şeffaf
Kürleme süreci 
(yaklaşık) 60 dk.

Gözeneksiz yüzeyler Astar 435,10 Şeffaf
Kürleme süresi 
(yaklaşık) 30 dk.

Derz Genişliği Derz Derinliği İzin Verilen Fark

3-4 mm 3-4 mm ± 1 mm

6 mm 6 mm ± 1 mm

8 mm 8 mm ± 1 mm

10 mm 6-8 mm ± 2 mm

15 mm 10 mm ± 2 mm

20 mm 10-12 mm ± 2 mm

25 mm 15 mm ± 3 mm

Maksimum derz genişliği 30 mm
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Aletle Şekillendirme
Aletlerin gerekli olması durumunda.

Temizlik
Kürlemeden önce: Beyaz ispirto veya çözücü ile alet. 
Kürleme Sonrası: Mümkün olduğunca mekanik olarak 
temizleyin. 

Onarma
Aynı ürün ile.

Güvenlik
Talep üzerine güvenlik veri formu sağlanacaktır.

Kısıtlamalar
İyi havalandırılmış odalarda kullanın. Kürlemeyi 
tamamlamadan önce termal, mekanik veya kimyasal 
etkilere maruz bırakmayın. Uygulama esnasında ve ürünün 
sertleştirilmesi sırasında iyi havalandırma önemlidir.
• Doğal taş için: Multisil NS tavsiye edilmektedir.
• Ayna için: Miroseal idealdir.
• Poliakrilat ve polikarbonat için: Lütfen Multisil PL 

kullanın.
• Yapısal sırlama için: Lütfen teknik servis 

departmanınıza başvurun.
• Dolgu yüzeyinin boyanması için: Multisil VP’yi göz 

önünde bulundurun.
• Hijyen uygulamaları için: Multisil Sanitair N 

önerilmektedir.

Teknik Onaylar
SNJF (Societe National du Joint Frangais): FACADE n° 3950, 
VITRAGE n° 3964 
ATG (Belçika Teknik Onay): ATG 11/1923
BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü): BS5889 Type A
DIN (Almanya): 18 540 kısım 2
Düşük VOC için Leeds sertifikası. (Eurofins tarafından test 
edilmiştir.)
CE
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MULTISIL ŞEFFAF SİLİKON

Özellikler 
• Hava ile kürlenen şeffaf silikon (R7V-1).
• Yaşlanma, hava şartları, UV ve kimyasal ürünlere karşı 

yüksek dirence sahiptir.
• Neredeyse tüm inşaat malzemelerine karşı muhteşem 

yapışma.
• Kolay uygulama.
• Kalıcı elastiklik.

Uygulamalar
• Emprenye edilmiş ahşap, alüminyum, çelik, abs, 

paslanmaz çelik, anotlanmış çelik, PVC, vs. gibi inşaat 
ve mühendislik sektörlerinde kullanılan malzemelerin 
büyük çoğunluğu üzerinde astar gerektirmeksizin 
tutunma sağlar.

• Lamine cam ve çift cam yerleştirmesi için uygundur 
(PVB katmanını etkilemez) (bütil contalamayı 
etkilemez).

• Aynı zamanda beton, tuğla gibi alkali yüzeyler üzerinde 
de kullanılabilir. Astar kullanılması önerilir.

• Yüzme havuzlarının sızdırmazlığı için kullanılır. Devamlı 
batmalarda astar kullanılması tavsiye edilir.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru, temiz ve toz ile yağdan arındırılmış 
olmalıdır. Gerekli olması durumunda MEK ve etanol 
kullanarak yağı giderin. Gerekli olması durumunda astar 
kullanın. Ürünün uygulama için uygun olduğundan emin 
olmak için hazırlık testlerinin gerçekleştirilmesi önerilir.

Astarlar

Uygulama
Tabanca ile (manuel veya hava basıncı ile) Derzin şekli 
önemlidir. İnce katmanların önüne geçin.

Derz Boyutları

AMBALAJLAMA VE RENKLER

310 ml/kutudan 25 kartuş- 48 kutu/palet

Standart: Şeffaf, Şeff/Gri, Beyaz, RAL 7016 Antrasit Gri, 
Karbeyazı
Özel renkler: RAL 3004/5, RAL 3005, RAL 5010, RAL 6005, RAL 
6002, RAL 6009, RAL 7048 E, RAL 9006, Alüminyum, İnoks.

Şeffaf

600 ml/kutudan 20 sosis – 45 kutu/palet

Şeffaf

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kür edilmemiş dolgu

Dolgu tipi Polisiloksan

Viskozite Macun kıvamında

Sertleştirme sistemi
Havadaki nem 
aracılığıyla

Deri oluşumu süresi (23°C ve %50 R.H.) 10-15 dk

Sertleştirme oranı (23°C ve % 50 R.H.) 2,5 - 3 mm/24s

Yoğunluk: ISO 1183 1,36 g/ml

İşlem sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru koşullarda 
orijinal ambalajında raf ömrü

Min.12 ay 

Kürlenmiş dolgu

Shore A sertliği: ISO 868 13

Elastik sönme ISO 7389 >%90

Deformasyon kabliyeti: ISO 11600 %25

%100 uzama için katsayı ISO 8339 0,22 N/mm²

% Kopma uzaması: ISO 8339 %280

VOC <100 g/l

Sıcaklık direnci -50°C - +150°C

Onay
EN 15651-1
10-006-156511-
2017

İşbu teknik veri formu, kendisinden önceki tüm versiyonları ikame etmektedir. İşbu forma ilişkin veriler, en güncel laboratuvar raporları uyarınca 

derlenmiştir. Teknik özellikler, değiştirilebilir veya uyarlanabilir. Herhangi eksik bir bilgiden tarafımız sorumlu değildir. Kullanmadan evvel ürünün 

uygulama için uygun olduğundan emin olun. Bu sebeple testler gereklidir. Genel koşullarımız geçerlidir.

Gözenekli yüzeyler Astar 783 Şeffaf
Kürleme süreci 
(yaklaşık) 60 dk.

Gözeneksiz yüzeyler Astar 435,10 Şeffaf
Kürleme süresi 
(yaklaşık) 30 dk.

Derz Genişliği Derz Derinliği İzin Verilen Fark

3-4 mm 3-4 mm ± 1 mm

6 mm 6 mm ± 1 mm

8 mm 8 mm ± 1 mm

10 mm 6-8 mm ± 2 mm

15 mm 10 mm ± 2 mm

20 mm 10-12 mm ± 2 mm

25 mm 15 mm ± 3 mm

Maksimum derz genişliği 30 mm
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Aletle Şekillendirme
Aletlerin gerekli olması durumunda.

Temizlik
Kürlemeden önce: Beyaz ispirto veya çözücü ile alet. 
Temizleyici ile yüzeyler.
Kürleme Sonrası: Mümkün olduğunca mekanik olarak 
temizleyin; Silikon Temizleyici ile silikon kalıntıları.

Onarma
Aynı ürün ile.

Güvenlik
Talep üzerine güvenlik veri formu sağlanacaktır.

Kısıtlamalar
İyi havalandırılmış odalarda kullanın. Kürlemeyi 
tamamlamadan önce termal, mekanik veya kimyasal 
etkilere maruz bırakmayın. Uygulama esnasında ve ürünün 
sertleştirilmesi sırasında iyi havalandırma önemlidir.
• Doğal taş için: Multisil NS tavsiye edilmektedir.
• Ayna için: Miroseal idealdir.
• Poliakrilat ve polikarbonat için: Lütfen Multisil PL 

kullanın.
• Yapısal sırlama için: Lütfen teknik servis 

departmanınıza başvurun.
• Dolgu yüzeyinin boyanması için: Multisil VP’yi göz 

önünde bulundurun.
• Hijyen uygulamaları için: Multisil Sanitair N 

önerilmektedir.

Teknik Onaylar
SNJF (Societe National du Joint Frangais): FACADE n° 3961, 
VITRAGE n° 3967
ATG (Belçika Teknik Onay): ATG 11/1923
BSI (İngiliz Standartları Enstitüsü): BS5889 Type A
DIN (Almanya): 18 540 kısım 2
Düşük CE
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MULTIFLEX4000

Özellikler 
• Kalıcı elastikiyet özelliğine sahip poliüretan dolgu.
• Orta modül.
• Yaşlanmaya, hava koşullarına, düşük ve yüksek 

sıcaklığa karşı yüksek direnç.
• Yüksek kimyasal direnç.
• Neredeyse tüm inşaat malzemeleri üzerinde mükemmel 

yapışma.
• Yeniden boyanabilir. Hazırlık testi yapılması önerilir.
• Uygulama kolaylığı.

Uygulamalar
• Otomobil endüstrisi, taşıma işleri, küçük kamyonetler, 

karavanlar, nakliye ve inşaat sektöründe yer alan tüm 
elastik derzler ve inşaat derzleri için uygundur.

• Ahşap, beton, metal, anotlanmış alüminyum, doğal ve 
yapay taşlar gibi pek çok malzeme üzerinde mükemmel 
yapıştırıcılığa sahiptir.

• Gözenekli yüzeyler ve plastikler üzerinde astar kullanın.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru, temiz ve toz ile yağdan arındırılmış 
olmalıdır. Gerekli olması durumunda MEK ve etanol 
kullanarak yağı giderin. Gerekli olması durumunda astar 
kullanın. Ürünün uygulama için uygun olduğundan emin 
olmak için hazırlık testlerinin gerçekleştirilmesi önerilir.

Astarlar

Uygulama
Tabanca ile (manuel veya hava basıncı ile) Derzlerin en fazla 
%90’ının sertleşmiş olması durumunda %5 hareket beklenir. 

Derz Boyutları

AMBALAJLAMA VE RENKLER

600 ml/kutudan 20 sosis

Beyaz, Gri, Siyah

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kür edilmemiş dolgu

Dolgu tipi Poliüretan

Viskozite Macun kıvamında

Sertleştirme sistemi
Havadaki nem 
aracılığıyla

Sertleşme ve tabaka oluşturma süresi 
(23°C ve %50 R.H.)

70 dk

Sertleştirme oranı (23°C ve % 50 R.H.) 2 mm/24s

Yoğunluk: ISO 1183 1,18 g/ml

İşlem sıcaklığı +5°C - +35°C

+5°C - +25°C arası kuru koşullarda 
orijinal ambalajında raf ömrü:

Min.12 ay

Kürlenmiş dolgu

Shore A sertliği: ISO 868 40

Deformasyon kabliyeti: ISO 11600 %25

%100 uzama için katsayı ISO 8339 0,38 N/mm²

% Kopma uzaması: ISO 8339 %680

Sıcaklık direnci -40°C - +80°C

VOC <100 g/l

Sıcaklık direnci -50°C - +150°COnay
EN 15651-1
10-010-156511-
2017

İşbu teknik veri formu, kendisinden önceki tüm versiyonları ikame etmektedir. İşbu forma ilişkin veriler, en güncel laboratuvar raporları uyarınca 

derlenmiştir. Teknik özellikler, değiştirilebilir veya uyarlanabilir. Herhangi eksik bir bilgiden tarafımız sorumlu değildir. Kullanmadan evvel ürünün 

uygulama için uygun olduğundan emin olun. Bu sebeple testler gereklidir. Genel koşullarımız geçerlidir.

Astar Şeffaf Kürleme süresi (yaklaşık) 20 dk.

Derz Genişliği Derz Derinliği İzin Verilen Fark

3-4 mm 3-4 mm ± 1 mm

6 mm 6 mm ± 1 mm

8 mm 8 mm ± 1 mm

10 mm 6-8 mm ± 2 mm

15 mm 10 mm ± 2 mm

20 mm 10-12 mm ± 2 mm

25 mm 15 mm ± 3 mm

Maksimum derz genişliği 30 mm

Aletle Şekillendirme
Aletlerin gerekli olması durumunda.

Temizlik
Kürlenmeden önce: Mümkün olduğunca manuel 
temizleyin, kalan silikon kalıntılarını Silikon Temizleyici ile 
temizleyebilirsiniz. 

Onarma
Aynı ürün ile.

Güvenlik
Bkz: güvenlik veri formu.

Kısıtlamalar
• Sırlama dolgusu veya ayna yapıştırıcısı olarak 

kullanmayınız.
• Uygulama esnasında ve ürünün sertleştirilmesi 

sırasında iyi havalandırma önemlidir.

Teknik Onaylar
CE
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Ürünler Uyumluluk Not

Asitler

%10 asetik asit İyi

%25 asetik asit Zayıf Dolgu şişmesi

%10 hidroklorik asit (pH3) İyi

%25 hidroklorik asit Zayıf Dolgu şişmesi

%10 sülfürik asit İyi

%25 sülfürik asit İyi

%10 nitrik asit Zayıf Dolgu şişmesi

Bazlar

%10 soda (pH8) İyi

%25 soda Zayıf Yapışma kaybı

%10 potasyum klorür İyi

%25 potasyum klorür Zayıf Yapışma kaybı

Yağ ve çözücüler Motor yağı Çok iyi

Diğer Bileşenler

Metanol, formol, etanol, aseton, MEK, etil asetat, 
tolüen, ksilen, klorik çözücüler, petrol

Zayıf Dolgu şişmesi

Glikol Çok iyi

Alifatik çözücüler İyi

Su, deniz suyu Çok iyi

Tuzlu su İyi

Poliüretan Dolgu Kimyasal Uyumlulukları
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MULTIFLEX2000

Özellikler 
• Poliüretan bazlı yüksek değerli, hızlı kuruyan, elastik, 

üstüne boyama yapılabilir, tek bileşenli aparat.
• Toprağın sıcaklığına, derz derinliğine ve gözenekliliğine 

bağlı olarak havayı çevreleyen nemin etkisiyle kauçuk 
kütleye dönüşür.

• Yüksek ve düşük sıcaklık ile yıpranmaya karşı iyi 
derecede direnç gösterir.

Uygulamalar
• Farklı substratları yapıştırmak ve mühürlemek için 

tasarlanmıştır. Bu ürün, fayans ve pencere pervazlarına 
elastik yapıştırma ve doldurma sağlamak için uygundur.

• Ahşap, beton, tuğla, kalkan duvarı taşları, doğal taşlar 
ve çelik, anotlanmış alüminyum, cilalı alüminyum, vs. 
gibi metaller üzerinde mükemmel yapıştırma sağlar.

• Boyanabilir. Test edilmesi tavsiye edilmektedir.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru, temiz ve toz ile yağdan arındırılmış 
olmalıdır. Gerekli olması durumunda MEK ve etanol 
kullanarak yağı giderin. Gerekli olması durumunda astar 
kullanın. Ürünün uygulama için uygun olduğundan emin 
olmak için hazırlık testlerinin gerçekleştirilmesi önerilir.

Astarlar

Uygulama
Multiflex2000, bir tabanca ile kuru yüzeyler üzerine 
sabitlenir veya sosis olması durumunda doğrudan bağlantı 
kısmına dökülür. Dolgunun minimum %90’ının sertleşmesi 
halinde maksimum %5 harekete müsaade edilir. 

Derz Boyutları

Aletle Şekillendirme
Aletlerin gerekli olması durumunda.

Temizlik
Kürlenmeden önce: Temizleyiciler ile temizlenebilir.
Kürlenmeden sonra: Mümkün olduğunca manuel 
temizleyin, kalan silikon kalıntılarını Silikon Temizleyici ile 
temizleyebilirsiniz. 

AMBALAJLAMA VE RENKLER

600 ml/kutudan 20 kartuş

Beyaz, Gri, Siyah

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kür edilmemiş dolgu

Dolgu tipi Poliüretan

Viskozite Macun kıvamında

Sertleştirme sistemi
Havadaki nem 
aracılığıyla

Sertleşme ve tabaka oluşturma süresi 
(23°C ve %50 R.H.)

75 dk

Sertleştirme oranı (23°C ve %65 R.H.) 2,5 mm/24s

Yoğunluk: ISO 1183 1,3 g/ml

İşlem sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru koşullarda 
orijinal ambalajında raf ömrü

Min. 12 ay

Kürlenmiş dolgu

Shore A sertliği: ISO 868 20

Elastik sönme: ISO 7389 >%70

Deformasyon kabiliyeti: ISO 11600 %25

%100 uzama için katsayı ISO 8340 0,20 N/mm²

% Kopma uzaması: ISO 8339 >%250

Sıcaklık direnci -20°C - +80°C
Onay
EN 15651-1
10-011-156511-
2017

Astar Şeffaf veya siyah Kürleme süresi (yaklaşık) 20 dk.

Derz Genişliği Derz Derinliği İzin Verilen Fark

3-4 mm 4-5 mm ± 1 mm

6 mm 6 mm ± 1 mm

8 mm 6 mm ± 1 mm

10 mm 6-8 mm ± 2 mm

15 mm 10 mm ± 2 mm

20 mm 10-12 mm ± 2 mm

25 mm 15 mm ± 3 mm

Maksimum derz genişliği 30 mm

Onarma
Aynı ürün ile.

Güvenlik
Bkz: güvenlik veri formu.

Kısıtlamalar
• Sırlama dolgusu veya ayna yapıştırıcısı olarak 

kullanmayınız.

Teknik Onaylar
ISO 11600 F25 LM 
CE
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MULTIFIRE FOAM

Özellikler 
• Tek bileşenli poliüretan yangın geciktirici köpük.
• Mineral malzemeleri arasında uygulandığında 180 

dakikaya kadar ateşe dayanıklı.
• CFO’suz (ozon dostu).
• Kavanoz, özel bir sentetik malzeme içerisinde güvenlik 

valfine sahiptir.
        - nem intrüzyonu yoktur.
        - valf arkasında sertleşme yoktur (prepolimer ile nem 
          reaksiyonu yoktur).
• Kürlü köpük, kesilebilir, biçilebilir ve sıvanabilir.
• Yüksek hacim - düşük genişleme.
• Su, sıcaklık ve kimyasala karşı dirençli.

Uygulamalar
• Beton, tuğla, taş, sıva metalleri, sert ve yumuşak ahşap, 

polistiren, PU-köpük, polyester, PVC gibi sentetikler 
üzerinde mükemmel yapışkanlık.

• Ateş geciktiricinin gerekli olduğu hallerde büyük 
düzensiz boşluk ve derzleri doldurma, mühürleme ve 
yalıtma amaçlarıyla

        - duvar ve tavan arasında mühürleme.
        - prefabrik unsurlar arasında.
        - giriş kapısı kaplamaları ve pencere dekorları dolgusu.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Tüm yüzeyler, temiz ve toz ile yağdan arındırılmış olmalıdır. 
Köpüğün iyi bir şekilde yapışması için uygulamadan önce 
yüzeyi su ile nemlendirin.

Uygulama
• Yaklaşık 20 dakika güçlü bir şekilde sallayın.
• Koruyucu eldivenler kullanın ve cildiniz ile temas 

etmesini engelleyin. Valf üzerinde vida aplikatör.
• Kavanozun tersini çevirin ve köpüğü çıkartmak için valfi 

yan yatırın. En düşük ve derin noktada köpüklemeye 
başlayın. %50-60 oranına kadar derzleri doldurun. 
(köpük, boşluğu doldurmak için genişleyecektir.)

• İnce su spreyi ile substratları nemlendirmek, kürlemeye 
yardımcı olur ve hızlandırır. Büyük boşluklar ve delikler 
için her bir köpük katmanından sonra nemlendirme 
uygulaması yapılması tavsiye edilir.

Temizlik
Taşan köpükler, Tabanca & Sprey temizleyici ile kürleme 
öncesi sürecinde derhal temizlenmelidir.
Kürlenen köpük, yalnızca mekanik olarak veya çıkarıcı ile 
temizlenebilir.

AMBALAJLAMA VE RENKLER

750 ml/kutudan 12 kavanoz - 48 kutu/palet

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ayaklık
Poliüretan -
prepolimer

Renk Pembe

Kür yöntemi Nem

Yoğunluk: FeicaTM 1002: 2014 25-30 kg/cm³

Verim: FeicaTM 1003: 2013 35-40 I (750 ml)

Yangın Sınıfı: DIN 4102, kısım 1
B1, B, s1, 
dO (EN13501 
-1:2007+A1:2010)

Ateşe dayanıklılık: EN 1366-4: 2006 + 
A1: 2010

180 dk’ya kadar

Kürleme öncesi FeicaTM 1014: 2013 12-16 dk sonra 

Kesilebilir: FeicaTM 1005: 2013 30-40 dk sonra 

Tamamen kürlenmiştir.
1 sa sonra (30 mm 
köpük boncuk)

İşlem sıcaklığı
+5°C - +30°C, ideal 
20°C

Sıcaklık direnci -50°C - +90°C

Çekme dayanımı BS 5241 10 N/mm²

Kesme dayanımı %10 IDIN 53421 4 N/cm²

Isıl İletkenlik: DIN 52612 0,03 W/mK

Serin ve kuru alanlarda orijinal ambalajı 
içerisinde raf ömrü. Dik muhafaza 
edilebilir.

12 ay

Güvenlik
Talep üzerine güvenlik veri formu sağlanacaktır.

Kısıtlamalar
• UV Dirençsiz: derzi, boyama ile gün ışığından koruma 

sağlar.
• Silikon ve polietilen üzerinde yapışma göstermez.

Teknik Onaylar
Multifire Bond N. Foam, DIN 4102-1 sınıf B1 uyarınca 
ateşe dayanıklı lineer derz mühürlerinde kullanım için test 
edilmiştir. 180 dakikaya kadar ateşe dayanıklılık gösterebilir.
AFITI Sınıflandırma Rapor No: 2133T10-14, AFITI Teknik 
Rapor No: 2132T10-6sup. 3.

İşbu teknik veri formu, kendisinden önceki tüm versiyonları ikame etmektedir. İşbu forma ilişkin veriler, en güncel laboratuvar raporları uyarınca 

derlenmiştir. Teknik özellikler, değiştirilebilir veya uyarlanabilir. Herhangi eksik bir bilgiden tarafımız sorumlu değildir. Kullanmadan evvel ürünün 

uygulama için uygun olduğundan emin olun. Bu sebeple testler gereklidir. Genel koşullarımız geçerlidir.
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MULTIBOND CONSTRUCTION 

Özellikler 
• MS hibrit polimer bazlı doku yapıştırıcısı.
• Derzleme ve tutkallama.
• Hafif nemli desteklerle yapışma sağlama.
• Son derece güçlü ve kalıcı elastik özellik.
• Metal birleşim yerlerinde aşınmaya sebep olmaz.
• Doğal taşlarla ve yüksek nem oranına sahip odalarda 

kullanım için uygundur.
• Çoğunlukla su ve çözücü bazlı boyalarla boyanabilir.
• Çözücü ve izosiyanat içermez.
• Mükemmel U.V., hava ve yaşlanma direnci.

Uygulamalar
• Alüminyum, galvanize ve paslanmaz çelik, çinko, bakır, 

doğal taş, HPL panelleri, masif ahşap, alçıtaşı, cam, 
çeşitli sentetik maddeler, vs. gibi inşaat sektöründe 
kullanılan neredeyse tüm malzemeler üzerine astar 
gerektirmeksizin yapışır.

• İç ve dış mekan kullanımlarına uygundur.
• Yatay (ve dikey) hareket edebilen ve bağlantılarının 

sızdırmazlığını sağlayan evrensel yapıştırıcı. 50 mm’ye 
kadar geniş bağlantılar için.

• Araba, karavan, tren ve otobüs inşasında, 
konteynerlerde, havalandırma tesisatında; veranda, 
banyo, mutfak vs. gibi yerlerin derzleme ve tutkallama 
işlerinde. çatlak ve ek yerlerinin sızdırmazlığının 
sağlanması.

• Esnekliğin önem arz ettiği tüm ek yerleri Çerçeve ve 
duvar arasını contalama; cephe ve mağaza önlerinde 
pencere ve kapı çerçevesi eklerini birleştirme.

• Beton ve drenaj boruları arasında ses yalıtımı.
• Süpürgelik, merdiven, eşik, koruyucu profillerin 

eklenmesi ve contalanması; kapakların ve prefabrik 
unsurların sabitlenmesi...

Beton ve tuğla gibi alkali yüzeylerde de kullanılabilir. Böyle 
bir durumda astar kullanılması tavsiye edilir.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Destek, sabitlenmeli ve yeterince sağlam olmalı. Destek, 
hafif nemli olabilir. Eklenecek malzemeler, temiz; tozdan ve 
yağdan arınmış olmalıdır. Gerekli olması durumunda MEK, 
alkol ve etanol kullanarak yağı giderin.

Astarlar
Güçlü emici destekler için bizim astarımızı kullanmanızı 
tavsiye ederiz. Yapışma testleri yapmanız tavsiye edilir. 
Ürünün uygulamaya uygun olup olmadığını kontrol etmek, 
kullanıcının sorumluluğundadır. Bu hususta bizim teknik 
departmanımıza başvurabilirsiniz.
Çift cam ile siyah astarımızı kullanmanız tavsiye edilir. Bu 
ürün, cam ve dolgu arasındaki temas yüzeyinin UV ışınlara 
maruz kalmasını engeller.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşenler MS hibrit polimer

Kür yöntemi Nem aracılığıyla

Bileşen sayısı 1

Deri oluşumu süresi (23°C ve %50 R.V.) 40 dk.

Sertleştirme oranı (23°C ve % 50 R.V.) 2,5 - 3 mm/24 s.

Yoğunluk: ISO 1183 1,48 g/ml

İşlem sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru koşullarda 
orijinal ambalajında raf ömrü

12 ay

Shore A sertliği: ISO 868 40

Ek hareket kapasitesi: ISO 11600 %25

%100 uzama için katsayı: ISO 8339 0,80 N/mm²

Kopma uzaması: ISO 8339 %230

Kopma katsayısı: ISO 8339 1,10 N/mm²

Çözücü & izosiyanat içerik %0

Kuru madde içeriği ca. %100

Sıcaklık direnci -40°C - +90°C

Çok iyi derecede nem direnci ve 
donmaya karşı dayanıklılık

AMBALAJLAMA VE RENKLER

290 ml

Beyaz, Siyah, Gri Ral 7004, Koyu Kahverengi Ral 8016, Açık 
Kahverengi Ral 8007, İnci Beyazı Ral 1013, Bazalt, Koyu Bej, 
Doğal Taş, Gri Bej Ral 1019, Ral 7005, Çimento Grisi Ral 7023, 
Kremrengi Ral 9001, Terakota

Uygulama
• Yapıştırıcı olarak: Mulitbond Construction’ı verilen 

nozul ile tabana veya yapıştırılacak unsurun üzerine 
çizgiler veya noktalar halinde uygulayın. Çizgiler, dikey 
sıralar halinde uygulanmalıdır. Çizgileri, birbirlerine 
paralel olarak, nemin çizgiler arasındaki yapıştırıcıya 
ulaşmasını mümkün kılacak şekilde uygulayın. 
Birleştirilecek parçaları en fazla 10 dakika içerisinde 
mümkün olduğunca çabuk bir araya getirin (Bu, 
sıcaklığa ve bağıl nem düzeyine bağlıdır). Bu aşamada 
parçalar, düz bir şekilde düzenlenebilir. En sonunda bir 
tanesini diğerinin üzerine doğru itin ve kauçuk tokmak 
ile hafifçe vurun. Yapıştırıcının her türlü bozukluğu 
düzeltebilmesini sağlamak için (özellikle de dış mekan 
kullanımlarında veya nem koşulları altında önemlidir) 
Bağlanacak parçalar arasında 3.2 mm’lik boşluklar 
bırakılması (ara blokları veya köpük bant parçası 
kullanılabilir) tavsiye edilir. Yapıştırıcı katmanın ek 
parçalar arasında hiç gidermemesi veya çok az ortak 
bozukluğu gidermesi durumunda daha ince (maksimum 
1.5 mm) bir yapıştırıcı katman yeterli olacaktır (örneğin, 
iç mekan uygulamalarında).

• Dolgu olarak: Üç kenarlı yapışmayı önlemek için 
kendinden yapışkanlı bant veya köpük bant ile yüzeysel 
ekleri (yerdeki) doldurun.

Onay
EN 15651-1
10-012-156511-
2017
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Derz Genişliği Derz Derinliği İzin Verilen Fark

6 mm 6 mm ± 1 mm

8 mm 8 mm ± 1 mm

10 mm 6-8 mm ± 2 mm

15 mm 10 mm ± 2 mm

20 mm 10-12 mm ± 2 mm

25 mm 15 mm ± 3 mm

35 mm 20 mm ± 3 mm

50 mm 30 mm ± 3 mm

Güvenlik
Lütfen talep üzerine sağlanacak olan güvenlik veri formunu 
göz önünde bulundurun.

Kısıtlamalar
• Su altında sürekli batmaya ve kalıcı yüksek bağıl neme 

sahip odalara maruz kalan derzler
• <5 mm genişliğe veya derinliğe sahip olan derzler
• PE, PP, PA ve Teflon® yapıştırma.
• İşlem esnasında ve sertleşme sırasında düzgün bir 

şekilde havalandırma sağlanması gereklidir.

Teknik Onaylar
SNJF (Societe National du Joint Frangais): FACADE n° 3749
Mastik tip elastomer sınıf 25E 
ATG (Belçika Teknik Onay) ATG 12/2643
Düşük VOC için Leeds sertifikası. (Eurofins tarafından test 
edilmiştir.)
FDA onaylı (lanesco Rapor No. 15/19449)
CE

Portatif eklerin yapıştırıcı derinliği, ek genişliğinin yaklaşık 
2/3’üne tekabül etmelidir. Fazla derin olan ekler, uygun 
dolgu köpüğü (PE veya PU dolgu köpüğü) ile doldurulmalıdır. 
Derin zemin ekleri ile destek malzemesi olarak güçlü 
bir PU dolgu köpüğü kullanılması tavsiye edilir. Yüksek 
mekanik yüke tabi döşeme derzleri ile dolgu derinlemesine 
uygulanmalıdır.

Zemin yüzeyinden yapışkan yüzeye (Rim kenarları) doğru 
kayan açıyla dolguyu uygulamanız önerilmektedir. Dolgu, 
yalnızca bağlantının kenarlarına yapıştırılmalıdır.

Derz Boyutları 

Genleşme bağlantının sahip olması gereken genişlik, 
sıcaklık dalgalanmasına, malzemenin özelliklerine ve 
inşaat unsurlarının boyutlarına bağlıdır. En azından 6 mm 
genişliğinde derz kullanın.

Aletle Şekillendirme
Talep edilmesi halinde pürüzsüz cilalama, lastik şerit 
kullanarak gerçekleştirilebilir.
Temizleme Köşelerden dışarı aşabilecek yapıştırıcı, kesme 
bıçağı ile temizlenebilir. Henüz kurumamış olan yapıştırıcı 
kalıntıları; MEK, alkol veya etanol kullanarak temizlenebilir. 
Kuruyan yapıştırıcılar, mekanik olarak temizlenmelidir.
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MULTISIL ALCOXY COLORED

Özellikler 
• Nötr alkoksi kürleme, tek bileşenli havalı silikon dolgu 

macunu (RTV 1)
• Kolay uygulanabilir.
• Tüm yapı malzemelerine mükemmel yapışma.
• Kokusuz.
• Kalıcı esneklik.
• Yaşlanmaya, hava koşullarına, düşük ve yüksek 

sıcaklıklara ve UV’ye karşı yüksek direnç.

Uygulamalar
• Binada kullanılan işlenmiş ahşap, alüminyum, 

çelik, abs, paslanmaz çelik eloksallı çelik, PVC vb. 
malzemelerin çoğunda astarsız yapışma gücüne 
sahiptir.

• Beton, tuğla gibi alkali yüzeylerde de kullanılabilir. Bir 
astar önerilir.

• Güvenlik camı ve yalıtım camı yerleştirmek için 
uygundur.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru, temiz ve toz veya yağdan arındırılmış 
olmalıdır. Gerektiğinde, MEK, alkol veya etanol 
kullanılmalıdır. Gerektiği durumlarda astar kullanılmalıdır. 
Ugulama öncesi ürünün uygunluğu belirlemek için ön 
testlerin yapılması tavsiye edilir.

Astarlar

Uygulama
Tabanca ile (manuel veya pnömatik) uygulanır. Derz 
notkasının şekli önemlidir. İnce tabakalardan kaçının. 
Uygulamanın sağlıklı olması ve ürünün vulkanizasyonu için 
iyi havalandırma önemlidir.  

Derz Ölçüleri

Aletle Şekillendirme 
Gerektiğinde el aleti ile kullanılması önerilmektedir. 

Temizlik 
Kürlenmeden önce: Beyaz ispirto veya çözücülü aletler ile 
temizlenmelidir.
Kürendikten sonra, el aleti ile silikonun geri kalanın 
çıkarılması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kürlenmemiş Silikon

Dolgu Tipi Polisiloksan

Viskozite Macun kıvamında

Kürlenme Sistemi
havadaki nem ile 

kürlenme

Yüzey Oluşum Süresi (23°C ve %50 R.V.) 10 dk.

Kürlenme Oranı (23°C ve % 50 R.V.) 1 - 2 mm/24 s.

Yoğunluk: ISO 1183 1,25 g/ml

Uygulama Sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru koşullarda
orijinal ambalajında

Min. 9 ay

Kürlenmiş Dolgu

Shore A sertliği ISO 868 23

Deformasyon kapasitesi ISO 11600 %25

Eski haline dönme elastikiyeti ISO 7398 >90%

Kopma uzaması ISO 8339 %300

%100 uzama modülü ISO 8339 0,36 N/mm²

Sıcaklık direnci -50°C - +150°C

AMBALAJLAMA VE RENKLER

310 ml/kutudan 25 kartuş - 48 kutu/palet

Standart Renkler: RAL 7004 Gri, Ral 9010 Beyaz, Ral 9011 
Siyah, Ral 9016 Kırık Beyaz 
Özel Renkler: Ral 8003 Kil Kahverengi, Ral 9001 Krem

600 ml/kutudan 20 sosis - 45 kutu/palet

Standart Renk: Ral 9016 Kırık Beyaz
Özel Renk: Kil Kahverengi

Minimum sipariş miktarının karşılanması koşuluyla diğer 
renklerde mevcuttur.

Tamiratlar 
Tamirat için Multisil Alcoxy Colored kullanılmalıdır. 

Güvenlik 
Talep üzerine güvenlik bilgi formu verilmektedir. 

Kısıtlamalar
• Tam kurumadan önce termal, mekanik veya kimyasal 

etkilere ve kalıcı su temasına maruz bırakmayın. 
Aşağıdaki uygulamalar için kullanılmamalıdır. 

• Sıhhi uygulamalar.
• Polyacrylate and polycarbonate yüzeyler için uygun 

değildir.
• Doğal taşlarda ve boyalı yüzeyde kullanmayınız.
• Aynalarda kullanımı uygun değildir.
• Boyanmaz.
• Yapmış olduğumuz Testler, Multisil Alcoxy Colored 

ürünümüzün, yalıtım camı ve PVB cam filtrelerinin 
güvenliğinin çoğu kenar contası ile uyumlu olduğunu 
göstermektedir. Bununla birlikte, piyasadaki çok 
sayıda kenar sızdırmazlık sistemi nedeniyle ve ürünün 
bileşenleri üretim tarafından haber vermeksizin 
değiştirilebilme imkanı olduğundan, bu ifade tüm cam 
sızdırmazlık maddelerine uyumluluğu garanti etmez.

Teknik Onaylar  
SNJF (Société National du Joint Français):
Couleurs: Façade nr 3944 - Vitrage nr 3954
Trans.: Façade nr 3947 – Vitrage nr 3957
Mastic type élastomère classe 25 E
GEV-EMICODE: EC1PLUS
CE

Gözenekli Yüzeyler Şeffaf Kürleme süresi (yaklaşık) 60 dk.

Düz Yüzeyler Şeffaf Kürleme süresi (yaklaşık) 30 dk.

Derz Genişliği Derz Derinliği İzin Verilen Fark

3-4 mm 3-4 mm ± 1 mm

6 mm 6 mm ± 1 mm

8 mm 8 mm ± 1 mm

10 mm 6-8 mm ± 2 mm

15 mm 10 mm ± 2 mm

20 mm 10-12 mm ± 2 mm

25 mm 15 mm ± 3 mm
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MULTISIL ALCOXY TRANSPARENT

Özellikler 
• Nötr alkoksi kürleme, tek bileşenli havalı silikon dolgu 

macunu (RTV 1)
• Kolay uygulanabilir.
• Tüm yapı malzemelerine mükemmel yapışma.
• Kokusuz.
• Kalıcı esneklik.
• Yaşlanmaya, hava koşullarına, düşük ve yüksek 

sıcaklıklara ve UV’ye karşı yüksek direnç.

Uygulamalar
• Binada kullanılan işlenmiş ahşap, alüminyum, 

çelik, abs, paslanmaz çelik eloksallı çelik, PVC vb. 
malzemelerin çoğunda astarsız yapışma gücüne 
sahiptir.

• Beton, tuğla gibi alkali yüzeylerde de kullanılabilir. Bir 
astar önerilir.

• Güvenlik camı ve yalıtım camı yerleştirmek için 
uygundur.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Tüm yüzeyler kuru, temiz ve toz veya yağdan arındırılmış 
olmalıdır. Gerektiğinde, MEK, alkol veya etanol 
kullanılmalıdır. Gerektiği durumlarda astar kullanılmalıdır. 
Ugulama öncesi ürünün uygunluğu belirlemek için ön 
testlerin yapılması tavsiye edilir.

Astarlar

Uygulama
Tabanca ile (manuel veya pnömatik) uygulanır. Derz 
notkasının şekli önemlidir. İnce tabakalardan kaçının. 
Uygulamanın sağlıklı olması ve ürünün vulkanizasyonu için 
iyi havalandırma önemlidir.  

Derz Ölçüleri

Aletle Şekillendirme 
Gerektiğinde el aleti ile kullanılması önerilmektedir. 

Temizlik 
Kürlenmeden önce: Beyaz ispirto veya çözücülü aletler ile 
temizlenmelidir.
Kürendikten sonra, el aleti ile silikonun geri kalanın 
çıkarılması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kürlenmemiş Silikon

Dolgu Tipi Polisiloksan

Viskozite Macun kıvamında

Kürlenme Sistemi
havadaki nem ile 

kürlenme

Yüzey Oluşum Süresi (23°C ve %50 R.V.) 10 dk.

Kürlenme Oranı (23°C ve % 50 R.V.) 1 - 2 mm/24 s.

Yoğunluk: ISO 1183 1,04 g/ml

Uygulama Sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru koşullarda 
orijinal ambalajında

Min. 9 ay

Kürlenmiş Dolgu

Shore A sertliği ISO 868 16

Deformasyon kapasitesi ISO 11600 %25

Eski haline dönme elastikiyeti ISO 7398 >90%

Kopma uzaması: ISO 8339 %320

%100 uzama modülü ISO 8339 0,27 N/mm²

Sıcaklık direnci -50°C - +150°C

AMBALAJLAMA VE RENKLER

310 ml/kutudan 25 kartuş - 48 kutu/palet

Şeffaf, RAL 7004

600 ml/kutudan 20 sosis - 45 kutu/palet

Şeffaf, RAL 8003

Minimum sipariş miktarının karşılanması koşuluyla diğer 
renklerde mevcuttur.

Tamiratlar 
Tamirat için Multisil Alcoxy Colored kullanılmalıdır. 

Güvenlik 
Talep üzerine güvenlik bilgi formu verilmektedir. 

Kısıtlamalar
• İyi havalandırılmış odalarda kullanılmalıdır. Tam 

kurumadan önce termal, mekanik veya kimyasal 
etkilere maruz bırakmayın. İyi havalandırma, ürünün 
uygulanması ve kürlenme sırasında önemlidir. 

• Kalıcı su temaslı uygulamalar için uygun değildir.
• Sıhhi uygulamalar için uygun değildir.
• PE, PP, PTFE (Teflon) ve bitümlü yüzeylere yapışma 

olmaz.
• Polyacrylate and polycarbonate yüzeyler için uygun 

değildir..
• Boyanmaz.
• Aynalarda kullanımı uygun değildir.
• Doğal taşlarda ve boyalı yüzeyde kullanmayınız.

Teknik Onaylar  
SNJF (Société National du Joint Français):
Couleurs: Façade nr 3944 - Vitrage nr 3954
Trans.: Façade nr 3947 – Vitrage nr 3957
Mastic type élastomère classe 25 E
GEV-EMICODE: EC1PLUS
CE

Gözenekli Yüzeyler Şeffaf Kürleme süresi (yaklaşık) 60 dk.

Düz Yüzeyler Şeffaf Kürleme süresi (yaklaşık) 30 dk.

Derz Genişliği Derz Derinliği İzin Verilen Fark

3-4 mm 3-4 mm ± 1 mm

6 mm 6 mm ± 1 mm

8 mm 8 mm ± 1 mm

10 mm 6-8 mm ± 2 mm

15 mm 10 mm ± 2 mm

20 mm 10-12 mm ± 2 mm

25 mm 15 mm ± 3 mm
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MULTISIL CURTAINWALL

Özellikler 
• Nötr oksim kürleme, 1 bileşen silikon dolgu (RTV-1).
• İnşaat ve dış mekân plastik kaporta fitili için mükemmel 

aletle şekillendirme özelliklerine sahiptir.
• Yaşlanma, hava koşulları ve düşük ile yüksek 

sıcaklıklara karşı yüksek direnç sahibidir.
• Uygulama kolaylığı.
• Kalıcı elastiklik.

Uygulamalar
• Pek çok malzeme için astar gerektirmeksizin 

mükemmel yapışkanlık sağlar. Örn: cam, fayans, 
seramik, emaye, sırlı yüzeyler ve klinker; metaller örn: 
alüminyum, çelik, çinko, bakır, emprenyeli, vernikli veya 
boyalı ahşap ve alkalin ve gözenekli substratlar; Örn: 
beton, harç, taş veya tuğla ve pek çok plastik.

• İnşaat endüstrisinde bağlantı ve genleşme derzlerinin 
mühürlenmesi.

• Perimetre derzleri mühürleme.
• Sırlama ve destek yapıları arasındaki derzleri 

mühürleme: iskelet, çapraz kiriş, kapı-pencere ayırma 
dikmesi.

Kullanım Şekli
Hazırlık
Dolgu ile temas edecek olan substrat alanları temiz, kuru 
ve gevşek materyallerden, tozdan, kirden, pastan, yağdan 
ve diğer kirleticilerden arındırılmış durumda olmalıdır. 
Gözenekli olmayan yüzeyler, çözücüyle ve temiz, tiftiksiz 
pamuk bir bezle temizlenmelidir. Ferah, temiz ve kuru bir 
bez ile buharlaşana kadar çözücü kalıntılarını temizleyin. 
Kullanıcılar, özellikle de plastikler için çok çeşitli substratlar 
sebebiyle kendi testlerini 
yürütmelidir. Yapışkanlık, bir astar ile alt stratların ön işlemi 
ile pek çok durumda iyileştirilebilir. Yapışkanlığın zorluk 
çıkarması durumunda lütfen teknik servisimizle iletişime 
geçin.

Astarlar

Aletle Şekillendirme
Aletlerin gerekli olması durumunda.

Temizlik
Kürlemeden önce: Beyaz ispirto veya çözücü ile alet. 
Multisil Temizleyici ile Yüzeyler Kürleme Sonrası: Mümkün 
olduğunca mekanik olarak temizleyin; Silikon Temizleyici ile 
silikon kalıntılarını.

Onarma
Aynı ürün ile.

Güvenlik
Talep üzerine güvenlik veri formu sağlanacaktır.

AMBALAJLAMA VE RENKLER

310 ml/kutudan 25 kartuş- 48 kutu/palet

Siyah

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kür edilmemiş dolgu

Dolgu tipi Polisiloksan

Viskozite Macun kıvamında

Tutarlık (ISO 7390)
Akış göstermeyen 
dolgu

Sertleştirme sistemi
Havadaki nem 
aracılığıyla

Deri oluşumu süresi (23°C ve %50 R.H.) 16 dk

Sertleştirme oranı (23°C ve % 50 R.H.) 2,5 mm/24s

23°C’de Yoğunluk: ISO 1183-1 1,39 g/ml

İşlem sıcaklığı +5°C - +40°C

+5°C - +25°C arası kuru koşullarda 
orijinal ambalajında raf ömrü:

Min.10 ay 

Kürlenmiş dolgu

Shore A sertliği: ISO 868 19

Çekme Dayanımı ISO 8339 0,70 N/mm²

Deformasyon kabiliyeti: ISO 11600 %25

Deformasyon kabiliyeti: ASTM C920 Cat 50 (Tip S)

%100 uzama için katsayı ISO 8339 0,27 N/mm²

Son uzama: ISO 8339 %300

Sıcaklık direnci
ambalajında raf 
ömrü: -40°C - 
+150°C

Onay
EN 15651-1
10-014-156511-
2017

Kısıtlamalar
• Sertleştirme esnasında metanol ve etanol salınır. Söz 

konusu buharlar, uzun süre boyunca veya yüksek 
konsantrasyonlarda solunmamalıdır. Bu sebeple iş 
yerinin iyi bir şekilde havalandırılması gereklidir.

• Yalıtıcı cam uygulamaları veya yapısal sırlama 
yapıştırması için kullanılmamalıdır.

• Organik elastomerleri salan akışkanlaştırıcılarla 
etkileşime girdiğinde rengi bozulabilir. Örn: bütil, EPDM, 
APTK ve neopren veya ziftli substratlar.

• Komşu substratlar, likitler veya diğer inşaat 
malzemelerinin gaz buharları gibi Mulitisil Asma 
Duvar ile etkileşime geçen tüm inşaat malzemeleri, 
uyumlu olmalı ve dolgunun renginin değişmesine veya 
fonksiyonel yetisini kaybetmesine sebep olabilecek 
herhangi bir kimyasal veya fiziksel değişikliği 
tetiklememelidir. İnşaat malzemelerinin uygunluğuna 
ilişkin herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda 
lütfen inşaat malzemelerinin üreticisine başvurunuz.

• Fazla fiziksel aşınma ihtimali durumunda mekanik 
olarak gerilen derzlerdeki kullanım için (Örn: yaya 
kaldırımı bölgeleri) dolgu, hafif bir şekilde konterminal 
yüzeyin altına batmalıdır.

• Kürleme süresi, düşük sıcaklıkta, düşük nemde film 
kalınlığını artırarak veya düşük hava değişimi hacmiyle 
uzayabilir.

• Aletle şekillendirme etmenlerinin kullanımı, mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır. Aksi durumda su veya 
seyreltilmiş çok az nötr sabun solüsyonu veya su 
içerisinde alkol kullanılmalıdır.

Teknik Onaylar
CE

Gözenekli yüzeyler Astar Şeffaf
Kürleme süreci 
(yaklaşık) 60 dk.

Gözeneksiz yüzeyler Astar Şeffaf
Kürleme süresi 
(yaklaşık) 30 dk.
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EJOT İçin 
“Sürdürülebilirlik”
Önceliklidir
Dünyamızın geleceği için çevremizi korumak ve kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde kullanmak en 
önemli projelerimizdir. Gerek inşaat gerekse gayrimenkul piyasaları için sürdürülebilirlik her geçen 
gün daha önemli hale gelmektedir.

Artık günümüzde yapılar enerji verimliliği 
ve kaynak kullanımı gibi ekolojik açılardan 
değerlendirilmektedir. Bir çok kamu ve özel 
kuruluş bu kriterlere artık kontratlarında yer 
vermeye başlamış durumdadır.

Önümüzdeki yıllarda “hijyen, çevre , insan 
sağlığı” gibi temel unsurların yanında 
“doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde 
kullanımı”da inşaat sektörünün vazgeçilmezi 
haline gelecektir. ETICS mantolama dübelleri 
konusunda dünya lideri olan EJOT bu taleplere 
ilk cevap veren şirket olmuştur.

Dünyadaki tüm mantolama dübeli üreticileri 
içinde EPD alan firma EJOT olmuştur. 
Sonrasında ise sürdürülebilirlik ve ürünlerimizin 
çevreye olan etkilerinin ölçülebilir şekilde 
raporlanabilmesi için düzçatı ve arkadan 
havalandırmalı cepheler ürünlerimizin EPD’leri 
mantolama dübelleri EPD’lerini takip etmiştir.

Endüstriyel hafif yapılar bölümümüzde bu 
gelişmelere ayak uydurarak, DIN EN 15978 
normuna bağlı olarak çevre performansı 
sertifikasını almıştır.



Dünyanın Bildiği Kalite

EJOT birçok profesyonel derneğin üyesidir;

Fachverband Baustoffe und  
Bauteile für vorgehängte  
hinterlüftete Fassaden e.V.
www.fvhf.de

Fachverband  
Dübel- und Befestigungstechnik
www.bv-bausysteme.de

Deutscher 
Schraubenverband e.V.
www.schraubenverband.de

ift Rosenheim,  
Institut für Fenstertechnik e.V.
www.ift-rosenheim.de

Verband Fenster + Fassade
www.window.de

Fachverband Wärmedämm- 
Verbundsysteme e.V.
www.heizkosten-einsparen.de

Qualitätsverband Solar-  
und Dachtechnik e.V.
www.qvsd.de

Fachverband  
Werkzeugindus-
trie e.V.
www.werkzeug.org

Industrieverband für 
Bausysteme 
im Metallleichtbau e.V. 
www.ifbs.de

Infor ma ti ons stelle 
Edel stahl Rost frei
www. edelstahl-rostfrei. de

Global Fastener Alliance®

www.globalfasteneralliance.comInstitut Bauen und Umwelt e.V. 
www.bau-umwelt.de

Cephe Sanayici ve
İş İnsanları Derneği
http://www.cepheder.org.tr/

İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği
www.imsad.org



Cebeci Cad. No: 84 Küçükköy
TR-34250 İstanbul
Tel : +90 212 477 77 92-95
Faks : +90 212 538 00 93
e-posta : info@ejot-tezmak.com
Web : www.ejot.com.tr

BAĞLANTI ELEMANLARI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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