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İKSATOPCRETE N/R 
 
PÜSKÜRTÜLEBİLİR HAZIR KARIŞIM 
 
TANIMI: 
Kullanıma hazır tek bileşenli normal priz(N) veya hızlı priz(R) alan, çimento esaslı püskürtme gunit harcı.  Polimer modifiye ve aktif silika içeriği 
sayesinde yüksek yapışma, esneklik ve geçirimsizlik özelliği sağlar. 
 
 
KULLANIM ALANLARI: 
— Yangın ve dondan zarar görmüş elemanların tamirinde, 
— Su tankları, takviye depoları, barajlar, yüzme havuzları ve rıhtımlarda geçirimsiz sıva uygulamaları 
— Tavanların, sütunların ve köprü elemanlarının takviyesi,  
—Yeni yapılarda tamirat ve bakım amaçlı uygulamalar 
 
KULLANMA ŞEKLİ ve DOZAJ: 
Sadece Kuru püskürtme yöntemi ile uygulanır, 
Püskürtülen harcın yüzeyle iyi bir aderans gerçekleştirebilmesi için; püskürtme esnasında yüzeyin sağlam, deforme olmayan vibrasyon hareketi 
yapmayan nitelikte olması gerekir. Yüzey yapısı (sağlamlık ve temizlik)ve dokusu etkin bir aderans için çok önemlidir. Bu nedenle püskürtme 
yüzeyinde serbest parçacıklar ve toz olmamalı, yüzey nemli fakat betonun su/çimento oranını ve kıvamını etkilememelidir. 
 
*Kuru püskürtmede kullanılan ekipman; devamlı bir şekilde homojen beton çıkışına imkan vermeli, su ve kuru malzeme oranının ayarı çok iyi 
yapılabilmelidir. 
 
Normalde, nozul zeminden 50–100 cm mesafede ve zemine dik olarak tutulmalıdır. 
Tek seferde 80 mm kaplama kalınlığına kadar uygulama imkânı sağlar. 
Optimal harç kıvamında düşük ribount 
Donatı olarak İKSAMİX-SFR30 ilave edilmesi halinde şok darbelere dayanıklı yüksek performanslı kaplama imkânı. 
 
Sarfiyat: 1 cm kalınlık için 22-25Kg/m² 
 
FİZİKSEL ÖZELLİKLER ve TEKNİK VERİLER: 
Granülometri  :0-4mm      
Kuru Yoğunluk  : 1,70 kg/L  
Yaş yoğunluk  : 2,20 kg/L 
Dayanımlar :   
( 28 gün )         Basınç =  40 – 60 N/mm2   
                         Çekme =  8   - 12 N/mm2 
 
 
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ:  
20 kg’lık lamine kraft torba. Kuru ortamda depolanmalıdır. Raf ömrü, orijinal ambalajında 6 ay’dır. 
 
AMBALAJ: 
20 kg’lık torbalarda ve 1100 kg’lık büyük torbada.  
 
SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ 
İKSATOPCRETE N/R, çimento esaslı bir tozdur. 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. 
 
İKSATOPCRETE ürünümüz 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. 


