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FİRMAMIZ
Övünç duyulacak bir geçmiş ile tüm hedeflenen başarıları, sonraki kuşaklara bırakmak 
adına faaliyet gösterdiği sektörlerde en iyiler içerisinde olmayı, orta vadede ülkemizde, 

uzun vadede ise tüm dünyada adımızı duyurabilmeyi hedeflemekteyiz.
“Sağlam Yapılara Sağlam Geleceğe” ilkesinden hareketle, hizmet verdiği sektörlerde 

doğru, kaliteli, güvenilir ürünler sunmak, verilen hizmet sonrası müşteri memnuniyetini 
karşılamak, bizden bekleneni tam mükemmeliyetçi ilke ile sunabilmeyi amaçlamıştır.
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Firmamız, faaliyetlerine 1990 yılında başlayan, inşaat sektöründeki tecrübesiyle yapı 
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ayırdığı önemli düzeydeki kaynakları sizler için kullanılmayı ilke edinmiştir.
Frigya Yapı Kimyasalları, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki üretim tesisi ve depolarıyla, 

talepteki ani ya da mevsimsel değişiklikleri karşılamadaki başarısını gerek kapasite 
planlaması gerek sipariş üzerine üretimdeki etkinliği ile sağlanmaktadır.

Misyonumuz;
Frigya Yapı Kimyasalları; kalite, hizmet, emniyet ve çevrenin korunması konularında 

kararlı bir yapıya sahiptir. Çağı yakalayan, modern üretim, ilkelerine bağlı, hizmet 
ve ürün kalitesinden asla ödün vermeyen, üretimin her aşamasında maksimum 

kaliteyi; örgün yapılanması, hizmetlerinin satış sonrası devamlılığı ve ürünlerindeki 
farklılaşmayı yakalayarak mikro ve makro ölçekte sürekli katma değer yaratmak 

Frigya Yapı Kimyasalları’nın misyonudur.

Vizyonumuz;
Ekonominin gelişimi ve bireylerin refahı için ana etkileyici olan üretim sektörünün 

içinde gururla yer alan Frigya Yapı Kimyasalları’nın vizyonu;
ekonomik ve sosyolojik dinamikler doğrultusunda sürekli fayda yaratıp sosyal 

sorumluluk bilinciyle işletme fonksiyonlarına yön vererek ülkenin ve dünyanın önde 
gelen şirketler topluluğu haline gelmektedir.
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SERAMİK YAPIŞTIRICI (FRG-1001)

TANIM

Çimento Esaslı, Seramik, Fayans yapıştırılmasında kullanılan 
yapıştırma malzemesidir. TS-EN 12004 – Yapıştırıcılar – Karo 
Yapıştırıcıları- Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma 
ve gösteriş C1T sınıfına uygundur. C1T: Kayma özelliği azaltılmış, 
normal Sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı..

KULLANIM YERLERİ

• İç ve Dış Mekanlar; düşey ve yatay fayans, seramik yapıştırma 
uygulamalarda ve yatay granit uygulamalarında.
• Dış Mekanlarda yapıştırma işlemi için Frigya Aderans Arttırıcı 
Harç Katkısı (F-16) ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC, bitümlü ve metal yüzeyler ile boyalı su yalıtımı 
isteyen yerlere uygulanmaz.
• Hareketin, gerilmenin yüksek olabileceği yüzeylerde uygulanmaz.
• Özellikle teraslarda, balkon ve vb. gibi sıcaklığın kısa sürede 
değişebileceği yüzeylerde yapılacak kaplamalar için uygun değildir.
• Yıl içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5ºC ile + 25ºC arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır. 
• Çok gözenekli yüzeylerde ve sıcak havalardaki uygulamalarda 
(yüzey sıcaklığı +25ºC üzerinde ise) uygun sıcaklık için yüzey nemli 
olacak şekilde önceden ıslatılmış olmalıdır.
• Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı 
engelleyecek boya, kazınmış sıvalardan arındırılmış ve terazisinde 
olmalıdır.
• Yüzeydeki 5 mm üzerindeki delik ve çatlaklar 2-3 gün önceden 
Frigya Tamir Harçları ( ince ya da Kalın ) ile doldurulmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI 

• Tek Bileşenlidir, hazırlanması ve uygulanması kolaydır.

• Su tutma kapasitesi yüksek olduğundan kap ömrü ve işlenebilme süresi
uzundur.
• Yapışma mukavemeti yüksektir. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg.) Frigya Seramik Yapıştırıcı (FRG-1001) 6-6,5 kg. su 
içerisine yavaş bir şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 
400-600 devir/dk.’lık karıştırıcı ile 5 dakika karıştırılır. Hazırlanan karışım 
3 dk. dinlenmeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılarak uygun mala ile 
yüzeye sürülür. Döşenecek kaplamanın ebadına göre uygun taraklama 
yapılır, Lastik tokmak yardımı ile kaplama malzemeleri yüzeye döşenir ve 
sabitlenir.

SARFİYAT

Ortalama olarak 4-5 kg / m²  dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri

Malzemenin içeriği Çimento, Mineral dolgu ve 
katkılar içerir.

Çekme Yapışma Muka-
vemeti-
Beton yüzey ( EN 12004 )

≥ 0,5 N/mm2 (28 gün normal 
yaşlandırma )
Yangına Tepki Sınıfı : A1

Tane Boyutu ( EN 12192-1) Dmax < 0,8 mm

Karışım Oranı 25 kg toz + 6-6,5 kg su

Uygulama Kalınlığı 3 mm. - 10 mm.

Sıcaklık Dayanımı -40 ºC / +100 ºC

Açık Bekletme Süresi ≥ 20 dakika

Olgunlaşma süresi min 3 dak.

Kap Ömrü 2 saat

Kayma ( mm) ( EN 1308 ) Yok

Derz Uygulama Duvarda ve zeminde en az 
24 saat sonra

Trafiğe Açılma Süresi En az 24 saat

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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TANIM

Çimento Esaslı, Seramik, Fayans ve Mermer yapıştırılmasında 
kullanılan yapıştırma malzemesidir. TS-EN 12004 – Yapıştırıcılar 
– Karo Yapıştırıcıları - Özellikler, uygunluk değerlendirmesi 
sınıflandırma ve gösteriş C1TE sınıfına uygundur. C1TE : Açık 
bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış, normal 
Sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve Dış Mekanlar; düşey ve yatay fayans, seramik yapıştırma 
uygulamalarda ve yatay granit uygulamalarında
• Dış Mekanlarda yapıştırma işlemi için Frigya Aderans Arttıcı Harç 
Katkısı (F-16) ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC, bitümlü ve metal yüzeyler ile boyalı su yalıtımı 
isteyen yerlere uygulanmaz.
• Hareketin, gerilmenin yüksek olabileceği yüzeylerde uygulanmaz.
• Özellikle teraslarda, balkon ve vb. gibi sıcaklığın kısa sürede 
değişebileceğiyüzeylerde yapılacak kaplamalar için uygun değildir.
• Yıl içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır. 
• Güneş ve kuvvetli rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile + 25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır. 
• Çok gözenekli yüzeylerde ve sıcak havalı uygulamalarda (yüzey 
sıcaklığı +25°C üzerinde ise ) uygun sıcaklık yüzey nemli olacak 
şekilde önceden ıslatılmış olmalıdır.
• Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı 
engelleyecek boya,kazınmış sıvalardan arındırılmış ve terazisinde 
olmalıdır.
• Yüzeydeki 5 mm. üzerindeki delik ve çatlaklar 2-3 gün önceden 
Frigya Tamir Harçları (ince ya da Kalın) ile doldurulmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI 

• Tek Bileşenlidir, hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
• Su tutma kapasitesi yüksek olduğundan kap ömrü ve işlenebilme 
süresi uzundur.
• Yapışma mukavemeti yüksektir. Düşey uygulamalarda kayma 
yapmaz.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg.) Frigya Flex Plus Seramik Yapıştırıcısı (gri veya beyaz) 6-6,5 
kg. su içerisine yavaş bir şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene 
kadar 400-600 devir/dk lık karıştırıcı ile 5 dakika karıştırılır. Hazırlanan 
karışım 3 dk. dinlenmeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılarak uygun 
mala ile yüzeye sürülür. Döşenecek kaplamanın ebadına göre uygun 
taraklama yapılır, Lastik tokmak yardımı ile kaplama malzemeleri yüzeye 
döşenir ve sabitlenir.

SARFİYAT

Ortalama olarak 4-5 kg / m²  dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri / Beyaz

Malzemenin içeriği Çimento, Mineral dolgu ve 
katkılar içerir.

Çekme Yapışma Muka-
vemeti-
Beton yüzey ( EN 12004 )

≥ 0,5 N/mm²  (28 gün nor-
mal yaşlandırma )
Yangına Tepki Sınıfı : A1

Tane Boyutu ( EN 12192-1) Dmax < 0,8 mm

Karışım Oranı 25 kg toz + 6-6,5 kg su

Uygulama Kalınlığı 3 mm. - 10 mm.

Sıcaklık Dayanımı -40 ºC / +100 ºC

Açık Bekletme Süresi ≥ 30 dakika

Olgunlaşma süresi min 3 dak.

Kap Ömrü 2 saat

Kayma ( mm) ( EN 1308 ) Yok

Derz Uygulama Duvarda ve zeminde en az 
24 saat sonra

Trafiğe Açılma Süresi En az 24 saat

Raf Ömrü 12 ay

FLEX PLUS SERAMİK YAPIŞTIRICISI (FRG-1002)

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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FLEX GRANİT YAPIŞTIRICI (FRG-1003)

TANIM

Büyük ve küçük boyutlu granit, fayans, seramik, cam mozaik, 
porselen karo, doğal taş ve mermer gibi malzemelerin 
yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı ve sert agrega içeren 
polimer reçine takviyeli yüksek yapışma kuvveti bulunan yapıştırma 
harcıdır. TS-EN 12004 – Yapıştırıcılar – Karo Yapıştırıcıları- 
Özellikler, uygunluk değerlendirmesi sınıflandırma ve gösteriş 
C2TE sınıfına uygundur. C2TE: İlave özelliklerle geliştirilmiş, kayma 
özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış çimento esaslı 
yapıştırıcı.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve Dış Mekanlarda büyük boyutlu karo, granit uygulamalarında 
ve ıslak hacimli mekanlarda; balkon, teras, banyo, mutfak, çimento 
esaslı şap üzeri uygulamalarda.
• Brüt beton, alçı sıvalı yüzeylere ve alçı levha ile seramik üstü 
seramik üzerine kaplama öncesinde Frigya Seramik Üstü Seramik 
Astarı (F-15) kullanılmalıdır. Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı 
(F-15) uygulamasından en az 24 saat sonra yapıştırma işlemi 
yapılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC, bitüm yüzeylere, boyalı ve metal yüzeylere 
uygulanmaz. 
•24 saat içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile 25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Dış Cephelerde büyük boyutlu seramik ya da granit, karo, doğaltaş 
vb. kaplama malzemelerinin dış ortamın yıpratıcı ve zorlayıcı 
etkilerini bertaraf etmesi için her 25-30 m² uygulama alanı için 
dilatasyon derzi (dilatasyon çıtası) atılmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek Bileşenlidir, hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
• Su tutma kapasitesi yüksek olduğundan kap ömrü ve işlenebilme 
süresi uzundur.

• Yapışma mukavemeti yüksektir. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
• Sıcaklık farklılıklarından dolayı meydana gelebilecek gerilmelere 
dayanıklıdır. 
• İç ve Dış mekanlarda, dona dayanıklılığından dolayı istenen yüzeylerde 
kullanılabilme özelliğine sahiptir.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg.) Frigya Granit Yapıştırıcı (FRG-1003) 6-6,5 kg su içerisine 
yavaş bir şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 400-600 
devir/dk lık karıştırıcı ile 5 dakika karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dk. 
dinlenmeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılarak uygun mala ile 
yüzeye sürülür. Döşenecek kaplamanın ebadına göre uygun taraklama 
yapılır, Lastik tokmak yardımı ile kaplama malzemeleri yüzeye döşenir ve 
sabitlenir.

SARFİYAT

Ortalama olarak 4-5 kg / m² dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri / Beyaz

Malzemenin içeriği Çimento, Mineral dolgu ve 
polimer katkılar
içerir.

Çekme Yapışma Muka-
vemeti-
Beton yüzey ( EN 12004 )

≥ 1,0 N/mm² (28 gün normal 
yaşlandırma)
≥ 0,5 N/mm² (En az 20 dk. 
sonrası)
≥ 0,5 N/mm² (En az 30 dk. 
sonrası)

Tane Boyutu ( EN 12192-1) Dmax < 0,8 mm

Karışım Oranı 25 kg toz + 6-6,5 kg su

Uygulama Kalınlığı 3 mm - 10 mm

Sıcaklık Dayanımı -40 ºC / +100 ºC

Açık Bekletme Süresi ≥ 30 dakika

Olgunlaşma süresi min 5 dak.

Kap Ömrü 2 saat

Kayma ( mm) ( EN 1308 ) Yok

Derz Uygulama Duvarda ve zeminde en az 
24 saat sonra

Trafiğe Açılma Süresi En az 24 saat

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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TANIMI

Çatı mahyalarının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı 
polimer takviyeli, hazır yapıştırma harcıdır. 998-2-Kagir Harçları-
Bölüm-2-Kagir Harcı C= Genel amaçlı kagir harcı.

KULLANIM YERLERİ

Çatı mahyalarının yapıştırılmasında ve sabitlenmesinde kullanılır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Tahta yüzeylere direkt olarak uygulanmamalıdır.
• Boyalı ve su geçirimsizlik gereken yüzeylere uygulanmamalıdır.
• Metal yüzeylere uygulanmamalıdır.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olabilecek yüzeylerde 
kullanılmamalıdır. Uygulanan harç minimum 3 gün süre ile dondan 
korunmalıdır.
• Direk güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Su tutma kapasite yüksek olduğundan kap ömrü ve işlenebilme 
süresi uzundur.
• UV dayanımlıdır.
• Kiremit kırmızı rengi sayesinde çatı kiremitlerinin görüntüsünü 
bozucu etki göstermez .

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama öncesinde yüzeyde ve kiremitlerin üzerinde 
bulanabilecek her türlü kir, tahta ya da yapışmayı engelleyecek 
malzemeler temizlenmelidir. Sıcak havalı uygulamalarda (yüzey 
sıcaklığı +25°C üzerinde ise) uygun sıcaklık için yüzey nemli olacak 
şekilde önceden ıslatılmış olmalıdır. 

MAHYA YAPIŞTIRMA HARCI (FRG-5003)

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg) Frigya Mahya Yapıştırıcısı 6-6,5 kg su içerisine yavaş 
bir şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/
dk.’lık karıştırıcı ile 5 dk. karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dk. dinlenmeye 
bırakılır. Daha sonra tekrar karıştırılarak uygun mala ile yüzeye sürülür. 
Uygulama sonrası kullanılan tüm alet ve ekipmanlar harç kurumadan su 
ile temizlenmelidir. Uygulama öncesi ve uygulama esnasında üreticinin 
ambalaj üzerinde yazılı bilgileri dikkate alınmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Kremit Kırmızı

Malzemenin içeriği Çimento, mineral dolgu ve 
pigment içerir.

Tane Boyutu (EN 12192-1) Dmax : 0,8 mm

Basınç Dayanımı (EN 1015-11) ≥ 5 N/mm² 

Klorür İçeriği (EN 1015-17) < % 0,05

Su Emme (EN 1015-18) 0,1 kg / (m².min0,5)

Su Buharı Geçirgenliği 5/20

Isıl iletkenlik (EN 1745) 0,35 W/m.K

Karışım Oranı 25 kg toz + 6-6,5 kg su

Uygulama Kalınlığı 8mm-10mm

Sıcaklık Dayanımı -400C / +1000C

Olgunlaşma Süresi min 5 dakika

Raf Ömrü 12 ay

Kap Ömrü 2 saat

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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GAZ BETON YAPIŞTIRICISI (FRG-5004)

TANIM

Çeşitli Boyutlarda üretilmiş olan gaz beton, pres tuğla ve bloklar 
ile bims blokların sabitlenmesi için kulanılan çimento esaslı hazır 
yapıştırıcıdır. TS-EN 998-2 – Kagir harçları – Bölüm 2 – kagir harcı

KULLANIM YERLERİ

• Gaz beton tuğla yapıştırmasında 
• Pres tuğla yapıştırmasında
• Bims Blok yapıştırılmasında

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Gaz beton blokların su emiciliği yüksek olduğundan yapıştırma 
harcı gaz beton üzerinde uygulandıktan sonra uzun süre açık 
bırakılmamalıdır. 
• Blok üzerindeki toz parçacıkların süpürülmesi gereklidir ve gaz 
beton bloğun yatay ve düşey yüzeyleri tamamen yapıştırıcı harcı ile 
kapanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucuönlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek Bileşenlidir, hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
• Su tutma kapasitesi yüksek olduğundan kap ömrü ve işlenebilme 
süresi uzundur.
• Bağlayıcılığı yüksektir.
• Yapıştırma harcı aynı zamanda gaz beton duvarlarının ve 
elemanların küçük hasarların onarımında da kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg) Frigya Gaz Beton Yapıştırıcısı (FRG-5004) 6-6,5 kg 
su içerisine yavaş bir şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene 
kadar 400-600 devir/dk lık karıştırıcı ile 5 dk karıştırılır. Hazırlanan 
karışım 5 dk dinlemeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılarak 
uygun mala ile yüzeye sürülür. Uygun taraklama yapılır. Bloklar 
terazili şekilde yapıştırılır.

SARFİYAT

Blok boyutlarına göre değişkenlik gösterir. Ortalama olarak 2 - 4 kg/m².

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri / Beyaz

Malzemenin içeriği Çimento, mineral dolgu ve 
hidrolik kireç içerir.

Basınç Dayanımı ≥ 5 N/mm² 

Başlangıç Kayma Dayanımı 
( EN 771 )

≥ 0,15 N/mm² 

Isıl iletkenlik ( EN1745) 0,35 W/m.K

Tane Boyutu ( EN 12192-1) Dmax < 0,8 mm

Karışım Oranı 25 kg toz + 6-6,5 kg su

Uygulama Kalınlığı 8 mm - 10 mm

Sıcaklık Dayanımı -40 ºC / +100 ºC

Olgunlaşma süresi min 5 dak.

Kap Ömrü 2 saat

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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DERZ DOLGU MALZEMELERİ
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FLEX FUGA (FRG-2001)

TANIM

Seramik, fayans, granit cam mozaik, porselen gibi yüzey 
kaplama malzemeleri ile döşenmiş mekanların derz boşlukların 
doldurulmasında kullanılan çimento esaslı, polimer katkılı, su 
geçirimsizlik sağlayan, aşınma direnci arttırılmış, elastik derz 
dolgu malzemesidir. TS-EN 13888 – Karolar için derz dolgu 
malzemeleri- Gerekler, uygunluk değerlendirilmesi, sını andırma 
ve gösteriş CG2A sınıfına uygundur. CG2A: Çimento esaslı, yüksek 
performanslı, aşınma direnci arttırılmış.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve Dış Mekanlar
• Seramik, Fayans, granit ve diğer kaplama malzemeleri ile 
döşenmiş yüzeylerdeki derz boşluklarında kullanılır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• 2-8 mm ye kadar olan derz uygulamalarında iyi sonuç verir. Daha 
geniş derz uygulamalarında kullanılmalıdır.
• Derz uygulamaları yapıştırıcı uygulaması tamamlandıktan sonra 
24 saat sonra yapılmalıdır. Kaplama malzemesinin altındaki 
yapıştırıcının kuruduğundan emin olunmalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C olmasına dikkat 
edilmelidir.
• Ugulama öncesi derz dolgularının arasında varsa talaş,toz, 
çimento artıkları vb. fırça ile temizlenmelidir. Kaplama 
malzemelerinin üzerinde kalan çimento artıkları ( Çimento 
temizleyici ) ile temizlenmelidir.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI

• Flex bir malzemedir.
• Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
• Donma-Çözünme çevirimine dayanıklıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba ( 20 kg ) Frigya Flex Fuga (FRG-2001) 6-7 kg su içerisine katılarak 
macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dk. Mikser yardımı ile 
karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dakika dinlenmeye bırakılır. Daha sonra 
tekrar karıştırılarak derz dolgularına kauçuk tabanlı derzer ya da çekpas 
yardımı ile uygulanır ve 15-20 dak beklendikten sonra temizlik yapılır. 

SARFİYAT

Bkz. Çimento esaslı derz tüketim tablosu.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Beyaz ve İsteğe Bağlı

Malzemenin içeriği Çimento, Mineral dolgu ve 
polimer katkılar içerir.

Aşınma Dayanımı ≤ 1000 m³

Uygulama Aralığı En az 2mm, En fazla 8mm

Tane Boyutu ( EN 12192-1) Dmax < 0,1 mm

Olgunlaşma Süresi 5 dk

Temizlem Süresi 15-20 dak ( ortam sıcaklığı-
na göre süre uzayabilir ya da 
kısalabilir )

Sıcaklık Dayanımı -40 ºC / +100 ºC

Eğilme Mukavemeti ( EN 
12808-3)

≥ 2,5 N/mm² (kuru depola-
ma sonrası ) 
≥ 2,5 N/mm² (don-
ma-çözünme çevriminden 
sonrası )

Basınç Mukavemeti ( EN 
12808-3)

≥ 15 N/mm² (kuru depolama 
sonrası )
≥ 15 N/mm² (don-
ma-çözünme çevriminden 
sonrası )

Büzülme ( EN 12808-4) ≤ 3 mm/m

Su Emme ( EN 12808-5) 30 dak sonra ≤ 5 g 
240 dk sonra ≤ 10 g

Kap Ömrü 1 saat

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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SİLİKONLU FLEX FUGA (FRG-2002)

TANIM

Seramik, fayans, granit cam mozaik, porselen gibi yüzey 
kaplama malzemeleri ile döşenmiş mekanların derz boşlukların 
doldurulmasında kullanılan çimento esaslı, polimer ve silikon 
katkılı, su geçirimsizlik sağlayan, elastik derz dolgu malzemesidir.
TS-EN 13888 – Karolar için derz dolgu malzemeleri- Gerekler, 
uygunluk değerlendirilmesi, sınıflandırma ve gösteriş CG2WA.
CG2WA: İlave özelliklerle geliştirilmiş, su emmesi azaltılmış, 
Aşınma direnci arttırılmış karo derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve Dış Mekanlar
• Seramik, Fayans, granit ve diğer kaplama malzemeleri ile 
döşenmiş yüzeylerdeki derz boşluklarında güvenle kullanılmalıdır.
• Özellikle yüzme ve süs havuzları ile teras ve balkonlarda.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• 2-8 mm ye kadar olan derz uygulamalarında iyi sonuç verir. Daha 
geniş derz uygulamalarında kullanılmalıdır.
• Derz uygulamaları yapıştırıcı uygulaması tamamlandıktan sonra 
24 saat sonra yapılmalıdır. Kaplama malzemesinin altındaki 
yapıştırıcının kuruduğundan emin olunmalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C olmasına dikkat 
edilmelidir.
• Ugulama öncesi derz dolgularının arasında varsa talaş,toz, 
çimento artıkları vb. fırça ile temizlenmelidir. Kaplama 
malzemelerinin üzerinde kalan çimento artıkları ( Çimento 
temizleyici ) ile temizlenmelidir.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI

• Flex bir malzemedir.
• Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
• Donma-Çözünme çevirimine dayanıklıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (20 kg.) Frigya Slikonlu Flex Fuga 6-7 kg su içerisine katılarak 
macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dk. Mikser yardımı ile 5 
dakika karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dakika dinlenmeye bırakılır. Daha 
sonra tekrar karıştırılarak derz dolgularına kauçuk tabanlı derzer ya da 
çekpas yardımı ile uygulanır. Malzeme içeriğinden ötürü normal derzlere 
göre biraz daha geç priz alır ve 15-20 dk. Beklendikten sonra temizlik 
yapılır.

SARFİYAT

Bkz. Çimento esaslı derz tüketim tablosu.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Beyaz ve İsteğe bağlı

Malzemenin içeriği Silikon ve polimer modifiyeli 
katkılar ve çimento ile miner-
al dolgu içerir.

Aşınma Dayanımı ≤ 1000 m³

Uygulama Aralığı En az 2mm, En fazla 8mm

Tane Boyutu ( EN 12192-1) Dmax < 0,1 mm

Olgunlaşma Süresi 5 dk

Temizlem Süresi 15-20 dak ( ortam sıcaklığı-
na göre süre uzayabilir ya da 
kısalabilir )

Sıcaklık Dayanımı -40 ºC / +100 ºC

Eğilme Mukavemeti ( EN 
12808-3)

≥ 2,5 N/mm² (kuru depola-
ma sonrası ) 
≥ 2,5 N/mm²  (don-
ma-çözünme çevriminden 
sonrası )

Basınç Mukavemeti ( EN 
12808-3)

≥ 15 N/mm²  (kuru depola-
ma sonrası )
≥ 15 N/mm²  (don-
ma-çözünme çevriminden 
sonrası )

Büzülme ( EN 12808-4) ≤ 3 mm/m

Su Emme ( EN 12808-5) 30 dak sonra ≤ 5 g 
240 dk sonra ≤ 10 g

Kap Ömrü 1 saat

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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EPOXY (FRG-2010)

TANIMI

Epoksi reaksiyon reçine esaslı, iki bileşenli, solventsiz, kimyasallara 
karşı dayanıklı, seramik, mermer, granit, cam mozaik gibi 
malzemelerin yapıştırılmasında ve derzlenmesinde kullanılan derz 
dolgu ve yapıştırma malzemesidir. TS EN 12004-Yapıştırıcılar-Karo 
Yapıştırıcıları-Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve 
gösteriş R2T sınıfına uygundur. R2 = İlave özelliklerle geliştirilmiş 
reçine esaslı yapıştırıcısı. T = Kayma özelliği azaltılmış. TS EN 
13888- Karolar için Derz Dolgu Malzemeleri-Gerekler, uygunluk 
değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriş RG sınıfına uygundur.
RG = Reaksiyon reçine esaslı karo derz dolgusu.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda, yatay ve dikey uygulamalarda
• Seramik, mermer, granit ve cam mozaik gibi malzemelerin derz 
uygulamalarında
• Alışveriş merkezlerinde, yoğun yaya trafiğine maruz kalan 
zeminlerde
• Mezbahalar, süt ürünleri gibi gıda üretim tesisleri, hastaneler, 
klinikler, laboratuarlar, garajlar, şarap ve bira üretim fabrikaları, 
• Yüzme havuzları ve termal havuzlarda
• Meşrubat ve meyve suyu üretim yerlerinde
• Et ve balık üretim tesislerinde
• İlaç, boya ve kağıt endüstrisinde
• Atık su arıtma tesislerinde
• Endüstriyel üretim tesislerinin tamamında

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Uygulama sıcaklığı +10°C/+20°C arasındadır. Uygun çalışma 
sıcaklığı elde edilmeden kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
• Epoksi esaslı malzemeler düşük sıcaklıklardaki depolamada 
daha yoğun (kıvam artışı) bir görünüm alır ve uygulama zorlaşır. 
Bu durumlarda hazırlanan karışım oda sıcaklığında bekletilmeli ve 
daha sonra uygulama yapılmalıdır.
• Malzemenin uygun uygulama sıcaklıklarında bile kap ömrü 
değişiklik gösterebilir. Epoksi esaslı malzemeler yüksek sıcaklılarda 
erken, düşük sıcaklıklarda geç kurur. Düşük sıcaklıklarda viskozite 
artışı meydana gelir ve tüketim artar.
• Epoksi harçları mutlaka mekanik karıştırıcılar ile karıştırılmalıdır. 

• Kurumaya başlayan harç içerisine kesinlikle su ya da yabancı malzeme 
ilave edilmemelidir.
• Epoksi yapıştırma harcı malanın düz tarafı ile yüzeye yayılır ve daha sonra 
taraklı kısmı ile taraklama yapılır.
• Uygulama yapacak kişilerin epoksi konusunda deneyimli ve tecrübeli 
olması gerekir.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Uygulama 
esnasında malzeme ambalaj üzerinde yazılı talimatlara uyulması gerekir. 
Daha detaylı koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu bakınız.
• Uygulama sonrası kullanılan tüm aletler vakit geçirilmeden ılık su 
ve deterjan ile temizlenmelidir. Malzeme alet ya da seramik üzerinde 
sertleşirse ancak mekanik yöntemlerle temizlenebilir. 

AVANTAJLARI

• Hem yapıştırıcı hem de derz olarak kullanılabilir.
• Mukavemeti ve aşınma dayanımı yüksektir.
• Özellikle asitlere, alkalilere ve yağlara karşı dayanıklıdır. 
• Ani sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.
• Küf, mantar ve bakteri oluşturmaz.
• Donma-çözünme mukavemeti yüksektir.
• 2-12 mm derz genişliği için kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yapıştırıcı uygulama öncesi;

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı engelleyecek boya, 
kazınmış sıvalardan arındırılmış ve terazisinde olmalıdır. Yüzeyde kırık yada 
gevşek parçacıklar olmamalıdır.

Derz uygulama öncesi;

Uygulama öncesi derz boşluklarının arasında varsa talaş, toz, çimento 
artıkları vb. sert fırça ile temizlenmelidir. Derz uygulama öncesi kaplama 
malzemesinin altındaki yapıştırıcının yeterli sertliğe gelmesi beklenmelidir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri-Beyaz

Malzemenin İçeriği BİLEŞEN A Epoksi macun 
BİLEŞEN B Epoksi sertleştirici

Aşınma Dayanımı 
(EN 12808-2)

≤ 250 m³

Uygulama Aralığı 2-12 mm

Sıcaklık Dayanımı -40°C / +100°C

Kayma (EN 1308) Yok

Kesme Yapışma 
Mukavemeti (EN 
1324)

≥ 2 N/mm² 

Isıl Şoktan sonra 
Kesme Yapışma 
Mukavemeti (EN 
12003)

≥ 2 N/mm² 

Eğilme Mukavemeti 
(EN 12808-3)

≥ 15 N/mm² 

Basınç Mukavemeti 
(EN 12808-3)

≥ 45 N/mm² 

Büzülme ≤ 1,5 mm/m

Su Emme ≤ 0,1 g

Kap Ömrü 45 dk

Raf Ömrü Uygun depolama koşullarında 
üretim tarihinden itibaren 12 
ay Açılan ambalaj tamamen 
tüketilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ

YAPIŞTIRMA İŞLEMİ

Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ ve inşaat atıklarından  arındırıldıktan 
sonra Frigya Epoxy (FRG-2010) kovasındaki iki bileşenin tamamı tercihen 
düşük devirli bir mikser 400 -600 devir / dk ile homojen bir macun 
haline gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Hazırlanan epoksi macun, 
seramik uygulamalarında 4mm lik tarak mala yardımıyla yüzeye sürülür. 
İyi bir yapışma için lastik tokmak yardımıyla kaplama malzemesi yüzeye 
sabitlenir. Seramik üzerinde kalan epoksi harç artıkları ılık su ve deterjan ile 
sünger yardımıyla tamamen kurumadan temizlenmelidir.

DERZ İŞLEMİ

Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ ve inşaat atıklarından  arındırıldıktan 
sonra Frigya Epoxy (FRG-2010) kovasındaki iki bileşenin tamamı tercihen 
düşük devirli bir mikser 400 -600 devir / dk ile homojen bir macun haline 
gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Hazırlanan epoksi harcı yüzeye 
yayılır ve özel kauçuk epoksi malası ile derz aralarına doldurulur. Ortam 
sıcaklığına bağlı olarak 10 dk sonra yüzey temizleme işlemi yapılır. Derz 
dolgu işlemi kartuş uygulamasıyla da yapılabilir. Bunun için malzeme 
kartuş ağzından doldurulur. Uygun kartuş ucu yardımıyla harç derz 
aralarına doldurulur ve fazla malzeme yine ılık su ve deterjanlı bir süngerle 
yüzeyden alınır.

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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ISI YALITIM MALZEMELERİ
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ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI (FRG-3001)

TANIM

Çimento esaslı, polimer katkılı, XPS, EPS ve taş yünü ısı yalıtım 
levhaların yapıştırılmasında kullanılan hazır yapıştırıcıdır.
TS 13566-Çimento esaslı yapıştırıcı-Isı yalıtım için

KULLANIM YERLERİ

Tuğla, gaz beton, sıva, brüt beton vb. gibi yüzeylere polystren ısı 
yalıtım (XPS: Extrude Polystren veya EPS: Expanded Polystren, Taş 
yünü vb.) levhaların yapıştırılmasında kullanılır. Çimento yüzeyler en 
az 28 gün önceden imal edilmiş olmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC, bitüm, metal, boya kaplı yüzeylere uygulanmaz.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde yalıtım 
pano yapıştırma uygulaması yapılmamalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise yapıştırma için gerekli uygun 
sıcaklık beklenmelidir.
• Levhalar yüzeye yerleştirildikten sonra mutlaka yüzeye uygun 
dübel ile sabitlenmelidir.
• Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı 
engelleyecek boya, kazınmış sıvalardan arındırılmış ve terazisinde 
olmalıdır.
• Yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise uygun sıcaklık için yüzey nemli 
olacak şekilde önceden ıslatılmış olmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• İşlenebilme süresi uzundur.
• Yapışma mukavemeti yüksektir. Donma-çözünme çevrimine 
dayanıklıdır. 

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg) Frigya Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı 6-6,5 kg su 
içerisine yavaş bir şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene 

Renk Grİ

Malzemenin içeriği Çimento, mineral dolgu ve 
özel polimer katkılar içerir.

Alt Tabakaya Yapışma 
Mukavemeti (EN 1015-12)

≥ 0,5 N/mm²  (28 gün-be-
tondan)

Isı Yalıtım Levhasına Yapış-
ma Mukavemeti (EN 13494)

≥ 0,08 N/mm²  (28 gün)

Eğilme Mukavemeti (EN 
1015-11)

≥ 2,0 N/mm² 

Basma Mukavemeti (EN 
1015-11)

≥ 6,0 N/mm² 

Tane Boyutu (EN 12192-1) < 0,8 mm

Su Emme (EN 1015-18) ≤ 5 gr (30 dk sonra) ve ≤ 10 
gr (240 dk sonra)

Yangına Tepki (EN 13501-1) Sınıf A1

Uygulama Kalınlığı 8 mm (taraklama metodu) - 
en az 4mm

Olgunlaşma Süresi min 5 dakika

Sıcaklık Dayanımı -40°C / +100°C

Kap Ömrü 2 saat

Raf Ömrü 12 ay

kadar 400-600 devir/dk lık karıştırıcı ile 5 dk. karıştırılır. Hazırlanan karışım 
5 dk dinlenmeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılarak uygun mala ile 
yapıştırma harcı EPS levha yüzeyine sürülür. Yapışma gücünü artırmak 
ve levhaların daha dengeli olabilmesi için yapıştırma işlemi taraklama 
yöntemiyle yapılmalıdır. Isı yalıtım yapıştırıcısı priz aldığında levhalar 
yüzeye uygun mantolama dübeli ile sabitlenir. Yapıştırma harcı uygulanmış 
EPS levhaları, su basman profiline oturtularak levhalar arasında boşluk 
kalmayacak ve binilerin sıkıca birleştirilecek şekilde hafifçe kaydırılıp 
duvara yapıştırılır. Yapıştırma harcı kurumadan, levhalar arasında kot 
farkları oluşmaması için bir mastar yardımıyla levhalar gönyesine alınır.

SARFİYAT

Uygulanacak yüzeye ve yapıştırma tekniğine göre 1 mm kalınlık için 1,20 
kg/m2

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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Renk Grİ - Beyaz

Malzemenin içeriği Çimento, mineral dolgu ve 
özel polimer katkılar içerir.

Taze Harcın Boşluklu Birim 
Hacim Kütlesi (EN 1015-6)

≥ 1200 kg/m³

Sertleşmiş Harcın Boşluklu 
Birim Hacim Kütlesi (EN 
1015-10)

1300 ± 100 kg/m³

Isı Yalıtım Levhasına Yapış-
ma Mukavemeti (EN 13494)

≥ 0,08 N/mm2 (28 gün)

Eğilme Mukavemeti (EN 
1015-11)

≥ 2,0 N/mm² 

Basma Mukavemeti (EN 
1015-11)

≥ 6,0 N/mm² 

Tane Boyutu (EN 12192-1) < 0,8 mm

Su Emme (EN 1015-18) ≤ 5 gr

Yangına Tepki (EN 13501-1) Sınıf A1

Uygulama Kalınlığı En az 3 mm - En fazla 8 mm

Olgunlaşma Süresi min 5 dakika

Sıcaklık Dayanımı -40°C / +100°C

Kap Ömrü 2 saat

Raf Ömrü 12 ay

TANIM

Çimento esaslı, polimer katkılı elyaf içeren XPS, EPS ve taş yünü ısı 
yalıtım levhaların sıvanmasında kullanılan hazır malzemedir.
TSE EN 998-1 Kagir harcı – Özellikleri – Bölüm 1: Kaba ve ince sıva 
harcı sınıfına uygundur.

KULLANIM YERLERİ

• Mantolama işlerinde ısı yalıtım levhaların sıvanmasında ve 8 
mm’ye kadar sıva tamiratlarında kullanılmaktadır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC, bitüm, metal, boya kaplı yüzeylere uygulanmaz.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde yalıtım 
pano sıva uygulaması yapılmamalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• 5 mm den daha kalın sıva uygulaması tavsiye edilmez.
• Uygulama yapılacak ısı yalıtım levhalarının uygulanan yüzeye 
sağlam bir şekilde yapıştırılmış ve dübellenmiş olması gerekir. 
Levhalar uygulama öncesi kontrol edilmeli ve asla esnememelidir.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Elyaf katkısı ile çatlaklar minimize edilir.
• Yapışma mukavemeti yüksektir. Donma-çözünme çevrimine 
dayanıklıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg) Frigya Isı Yalıtım Levha Sıvası (FRG-3002) 6-6,5 kg 
su içerisine yavaş bir şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene 
kadar 400-600 devir/dk lık karıştırıcı ile 5 dk karıştırılır. Hazırlanan 
karışım 5 dk dinlenmeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılarak 
uygun mala ile sıva harcı dübellenmiş EPS levha yüzeyine sürülür. 

ISI YALITIM LEVHA SIVASI (FRG-3002)

Daha sonra sıva filesi uygulanan sıva yüzeyine gömülür. Ardından ikinci 
kat sıva ile file yüzeyi tamamen kapatılır. Bu işlem esnasında sıva filesi 
asla sürülen sıvanın dibine kadar bastırılmamalıdır. Aksi halde file sıva 
katlarının arasında değil levha ile sıva arasında kalır ki bu da sıvanın yüzeye 
tutunma gücünü azaltır. Sıva prizini aldıktan sonra isteğe bağlı olarak 
direkt boya ya da dekoratif bir görünüm kazandırmak için Frigya Mineral 
Sıva (FRG-3003) uygulanır.

SARFİYAT

1 mm kalınlık için 1,40 kg/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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MİNERAL SIVA (FRG-3003)

TANIM

Çimento esaslı ve polimer katkılı mala ile uygulanabilen ince 
ve kalın agrega boyutunda özel desen yüzeyi oluşturan elastik 
dekoratif sıvadır. TSE EN 998-1 Kagir harcı – Özellikleri – Bölüm 1: 
Kaba ve ince sıva harcı.

KULLANIM YERLERİ

• Mantolama sistem uygulamalarında son kat dekoratif sıva olarak
• Sıva tamiratı ve dış cephe granüllü sıva uygulamalarında 
• Direkt tuğla, gaz beton, bims blok üzerine

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC,bitüm, metal, boya kaplı yüzeylere uygulanmaz.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde sıva 
uygulaması yapılmamalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise sıva için gerekli uygun sıcaklık 
beklenmelidir.
• Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru ve tozsuz olmasına 
dikkat edilmelidir.
• Mantolama sistemlerde son kat uygulamalarında levhaların 
yüzeye sağlam bir şekilde yapıştırıldığından ve üzerine uygulanan 
sıvanın tam olarak kuruduğundan emin olunmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Yapışma mukavemeti yüksektir. 
• Donma-çözünme çevrimine dayanıklıdır.
• Doğal ve dekoratif bir görünüm sağlar.
• Beyaz renklidir. Üzeri boyanabilir.
• Kalın taneli özelliğinden dolayı tek katta çatlak örtme özelliği 
yüksektir.
• Mantolama sistem uygulamalarında son kat görevi görür. Sistemi 
dış etkilere karşı korur.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg) Frigya Mineral Sıva 6-6,5 kg su içerisine yavaş bir şekilde 
ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dk lık karıştırıcı 
ile 5 dk.karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dk dinlenmeye bırakılır, daha sonra 
tekrar karıştırılarak çelik mala ile yüzeye sürülür. Kauçuk mala ile yüzeye 
istenilen desen (tirfil) verilir. Nokta desenli sıvalarda kauçuk mala ile 
dairesel hareketler, çizgi desenli sıvalarda tek yönde olacak şekilde hareket 
yaparak desen verilir. Desen verme işleminde sıva yüzeyden kalkıyorsa tirfil 
için biraz daha beklenmelidir. Sıva yüzeyinde desen oluşmuyorsa tirfil için 
geç kalınmıştır. Sıva yüzeyi ıslatılarak desen verilebilir.

SARFİYAT

1 mm kalınlık için 1,5 kg/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Beyaz

Malzemenin içeriği Çimento, kalın taneli min-
eral dolgu ve özel polimer 
katkılar içerir.

Tane Boyutu (EN 12192-1) Nokta Desen (DMAX : 2 
mm) Çizgi Desen (DMAX : 
3 mm)

Tane Büyüklüğü (EN 787-7) S4 ( > 1500 μm)

Su Buharı Aktarım Hızı (EN 
ISO 7783-2)

V1 ( > 150 g/m² .d) , Sd < 
0,14m

Su Aktarım Hızı (EN 1062-3) W0

Çatlak Örtme Özelliği (EN 
1062-7)

A0

Karbondioksit Geçirgenliği 
(EN 1062-6)

C0

Olgunlaşma Süresi min 5 dakika

Sıcaklık Dayanımı -40°C / + 100°C

Kap Ömrü 1 saat

Raf Ömrü 12 AY

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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ÇİZGİ DOKULU MİNERAL SIVA (FRG-3004)

TANIM

Çimento esaslı ve polimer katkılı mala ile uygulanabilen ince 
ve kalın agrega boyutunda özel desen yüzeyi oluşturan elastik 
dekoratif sıvadır. TSE EN 998-1 Kagir harcı – Özellikleri – Bölüm 1: 
Kaba ve ince sıva harcı.

KULLANIM YERLERİ

• Mantolama sistem uygulamalarında son kat dekoratif sıva olarak
• Sıva tamiratı ve dış cephe granüllü sıva uygulamalarında 
• Direkt tuğla, gaz beton, bims blok üzerine

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC,bitüm, metal, boya kaplı yüzeylere uygulanmaz.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde sıva 
uygulaması yapılmamalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise sıva için gerekli uygun sıcaklık 
beklenmelidir.
• Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru ve tozsuz olmasına 
dikkat edilmelidir.
• Mantolama sistemlerde son kat uygulamalarında levhaların 
yüzeye sağlam bir şekilde yapıştırıldığından ve üzerine uygulanan 
sıvanın tam olarak kuruduğundan emin olunmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Yapışma mukavemeti yüksektir. 
• Donma-çözünme çevrimine dayanıklıdır.
• Doğal ve dekoratif bir görünüm sağlar.
• Beyaz renklidir. Üzeri boyanabilir.
• Kalın taneli özelliğinden dolayı tek katta çatlak örtme özelliği 
yüksektir.
• Mantolama sistem uygulamalarında son kat görevi görür. Sistemi 
dış etkilere karşı korur.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg) Frigya Mineral Sıva 6-6,5 kg su içerisine yavaş bir şekilde 
ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dk lık karıştırıcı 
ile 5 dk.karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dk dinlenmeye bırakılır, daha sonra 
tekrar karıştırılarak çelik mala ile yüzeye sürülür. Kauçuk mala ile yüzeye 
istenilen desen (tirfil) verilir. Nokta desenli sıvalarda kauçuk mala ile 
dairesel hareketler, çizgi desenli sıvalarda tek yönde olacak şekilde hareket 
yaparak desen verilir. Desen verme işleminde sıva yüzeyden kalkıyorsa tirfil 
için biraz daha beklenmelidir. Sıva yüzeyinde desen oluşmuyorsa tirfil için 
geç kalınmıştır. Sıva yüzeyi ıslatılarak desen verilebilir.

SARFİYAT

1 mm kalınlık için 1,5 kg/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Beyaz

Malzemenin içeriği Çimento, kalın taneli min-
eral dolgu ve özel polimer 
katkılar içerir.

Tane Boyutu (EN 12192-1) Nokta Desen (DMAX : 2 
mm) Çizgi Desen (DMAX : 
3 mm)

Tane Büyüklüğü (EN 787-7) S4 ( > 1500 μm)

Su Buharı Aktarım Hızı (EN 
ISO 7783-2)

V1 ( > 150 g/m² .d) , Sd < 
0,14m

Su Aktarım Hızı (EN 1062-3) W0

Çatlak Örtme Özelliği (EN 
1062-7)

A0

Karbondioksit Geçirgenliği 
(EN 1062-6)

C0

Olgunlaşma Süresi min 5 dakika

Sıcaklık Dayanımı -40°C / + 100°C

Kap Ömrü 1 saat

Raf Ömrü 12 AY

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.



20

SU YALITIM MALZEMELERİ
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TANIM

Sıvı polimer ve çimento katkılı iki bileşenli su geçirimsizlik sağlayan 
su yalıtım harcıdır. TS EN 14891:2012-Yapıştırıcılarla tutturulmuş 
seramik karoların altında kullanım için sıvı halde uygulanan su 
geçirmez ürünler- Gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sını andırma 
ve kısa gösteriş. CMP sınıfına uygundur. CMP: Normal çimentolu 
sıvı uygulanan ve klorlu suya dayanıklı su geçirimsizlik ürünü.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda-yatay ve dikey uygulamalarda suyun geldiği 
yönden (pozitif basınç)
•Yapıların tadilat uygulamalarında temel duvarlarında su yalıtım 
ürünü olarak
• Sürekli ıslak kalacak yüzeylerin su girişine karşı yalıtımda
• Temel bodrum ve katların yalıtımda
• Beton ve teraslar üzerine çimento esaslı bir su yalıtımı
uygulamak için
•Beton yapılarda hareketsiz çatlak onarımda ve su
geçirimsizliğinde
•Olimpik havuzlarda, su depolarında (üstü kapatılmalı),
teraslarda (üstü kapatılmalı)

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC, bitüm yüzeylere, boyalı ve metal yüzeylere 
uygulanmaz.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamada kalınlık 2-3 mm olmalıdır. Genelde iki kat uygulama 
yapılması daha sağlıklı bir yüzey elde edilmesini sağlar.
• Su yalıtım uygulamalarında, sabitleme ankrajlarının su 
yalıtım tabakasına zarar vermemesine dikkat edilmelidir. Bu tip 
durumlarda önce ankraj sonra su yalıtım uygulaması yapılmalıdır.
• Doğrudan UV (Güneş) ışınları temasından korunmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu bakınız.

AVANTAJLARI

• İki bileşenlidir. Su gerektirmez.
• Bileşenleri ambalajında oranlandırılmıştır.
• Yapıların su ile temas eden yüzeyine uygulanır (Pozitif Basınç)
• Fırça ile uygulanabilir.
•Çelik veya donatı için korozif değildir. Beton içerisinde oluşabilecek
karbonatlaşmayı minimize eder.
• Su geçirimsiz tabaka oluşturur. Su buharı geçirerek yüzeyin nefes 
almasına sağlar.
• Tam elastiktir. Çatlak köprüleme üstünlüğü vardır.
• Topraktaki tuz etkisine karşı dayanıklıdır.
• İçme suyu depolarında kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve oynak parçacıklardan, yağ, 
gres vb gibi kalıntılardan uzaklaştırılmış aynı zamanda terazinde olmalıdır. 
Yüzeydeki 5 mm üzerindeki delik ve çatlaklar 2-3 gün önceden Frigya Tamir 
Harçları (ince ya da kalın) ile doldurulmalıdır. Yüzey yeterince düz değil ise 
zemin Frigya Kendiliğinden Yayılan Tesviye Şapı dikey Frigya Hazır Sıva 
ile düzeltilmelidir. Yüzey, basınçlı su veya aşındırıcı makineler yardımıyla 
temizlenmelidir. Çok gözenekli yüzeylerde ve sıcak havalı uygulamalarda 
(yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise) uygun sıcaklık için yüzey nemli 
olacak şekilde önceden ıslatılmış olmalıdır. Böylelikle harcın suyunu hızlı 
kaybetmesi önlenmiş olacaktır.

KULLANIM ŞEKLİ

AKICI KIVAM;

AquaDuo Flex sıvı bileşeni kullanmadan önce iyice çalkanır. Karışım 
oranında belirtilen sıvı bileşenin yarısı temiz bir kaba dökülür ve ardından 
toz bileşen üzerine ilave edilir. Toz bileşen ilave edilirken geri kalan sıvı 
bileşen eklenerek homojen, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar 400-
600 devir/ dk mikserle karıştırılır. Karışım 5 dk bekletilir ve tekrar karıştırılır. 
Akıcı kıvamdaki karışım yüzeye sert bir fırça yardımıyla sadece tek yönde 
sürülür. İkinci kat birinci katın kuruduğundan emin olunduktan sonra (katlar 
arası kuruma süresi hava koşullarına ve uygulanan zemini yüzey durumuna 
göre değişir) ilk kata dik olacak şekilde sürülür. Uygulama sonrası yüzeyin 
doğrudan UV (Güneş) ışınlarından korunması için üzeri uygun kaplama 
malzemesi ile kapatılmalıdır. 
Uygulama esnasında yüzeye sürülen karışım çok kısa sürede mat bir 
görünüm alırsa uygulama öncesi yüzey yeterli derecede ıslatılmamıştır. 
Bu gibi sıcak ve rüzgarlı havalarda harca dışarıdan %10 kadar su ilavesi 
yapılabilir. Uygulama esnasında yatay-dikey birleşim noktaları için esnek 
dilatasyon bandı ya da pah bandı kullanılmalıdır.

AQUADUO FLEX TAM ELASTİK ÇİFT BİLEŞENLİ ESNEK SU İZOLASYON HARCI (FRG-4001)
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MALA KIVAMI;

Frigya AquaDuo Flex (FRG-4001) karışım oranında belirtilen sıvı 
içerisine katılarak homojen bir karışım elde edilinceye kadar 400-
600 devir/dk mikserle karıştırılır. Karışım 5 dk dinlenmeye bırakılır.
Tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç bir mala yardımıyla yüzeye 
uygulanır. Uygulama kat kalınlığı 4mm olacak şekilde yapılmalıdır. 
Yatay-dikey birleşim noktalarında yaklaşık 3 cm kalınlık olacak 
şekilde pahlama yapılabilir. Daha etkili ve esnek yalıtım istenirse 
esnek dilatasyon bandı ya da pah bandı kullanılabilir.

FİLELİ UYGULAMA İÇİN;

Frigya AquaDuo Flex (FRG-4001) istenildiğinde yalıtım filesi ile 
de uygulanabilir. Kullanılacak yalıtım filesinin 160-165 gr/m2 
olması uygulama için yeterlidir. Harç akıcı kıvamda belirtilen sıvı 
karışım oranına göre karıştırılır. Malzeme henüz ıslakken yalıtım 
filesi yüzeye yerleştirilir. Birinci kat uygulaması sonrası ikinci kat 
uygulaması yapılır.

KARIŞIM ORANLARI

20 kg toz bileşen + 10 kg sıvı bileşen

SARFİYAT

1,6-1,8 kg/m² /mm (dökülen ve kayıplar hariç)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri - Beyaz

Malzemenin içeriği Toz Bileşen: Çimento, mineral dol-
gu ve kimyasal katkılar içerir.
Sıvı Bileşen: Stiren akrilik kopolim-
er

Uygulama Kalınlığı En az 2 mm

Olgunlaşma Süresi min 5 dk

Yapışma Dayanımı 
(EN 14891)

TS EN 14891:2012 Dış cephe duvar 
ve zeminlerin yapıştırıcılarla 
tutturulmuş seramiklerin altına 
sıvı uygulanan su geçirmez ürün
(EN 12004 uyarınca C2 sınıfı 
yapıştırıcı ile bağlanmış)
Başlangıç Çekme Yapışma Muk 
≥ 0,5 N/mm²  Isı Yaşlandırma 
sonrası Çekme Yapışma Muk. ≥ 
0,5 N/mm²  Su ile Temas Sonrası 
Çekme Yapışma Muk. ≥ 0,5 N/mm²  
Donma Çözünme sonrası Çekme 
Yapışma Muk. ≥ 0,5 N/mm²  Kireçli 
Su Teması sonrası Çekme Yapışma 
Muk. ≥ 0,5 N/mm² 

Çatlak Köprüleme ≥ 0,75 mm

Su Geçirimsizlik ≥ 3,0 bar (pozitif)

Kap Ömrü 1.5 saat

Üzerinin Kaplanması 3 gün sonra

Trafiğe Açma 7 gün sonra

Sıcaklık Dayanımı -30°C / + 80°C

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.



23

AQUADUO YARI ELASTİK ÇİFT BİLEŞENLİ ESNEK SU İZOLASYON HARCI (FRG-4002)

TANIM

Sıvı polimer ve çimento katkılı iki bileşenli yarı esnek 
su geçirimsizlik sağlayan su yalıtım harcıdır. TS EN 
14891:2012-Yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında 
kullanım için sıvı halde uygulanan su geçirmez ürünler- Gerekler, 
uygunluk değerlendirmesi, sını andırma ve kısa gösteriş.
CM sınıfına uygundur. CM: Normal çimentolu sıvı uygulanan su 
geçirimsizlik ürünü.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlarda-yatay ve dikey uygulamalarda suyun geldiği 
yönden (pozitif basınç)
• Temel yalıtımlarda
• Sürekli ıslak kalacak yüzeylerin su girişine karşı yalıtımda
• Beton ve teraslar üzerine çimento esaslı bir su yalıtımı
uygulamak için
• Beton yapılarda hareketsiz çatlak onarımda ve su
geçirimsizliğinde
• İçme suyu hariç su depolarında (üstü kapatılmalı), teraslarda
(üstü kapatılmalı)

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC, bitüm yüzeylere, boyalı ve metal yüzeylere 
uygulanmaz.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamada kalınlık 2-3 mm olmalıdır. Genelde iki kat uygulama 
yapılması daha sağlıklı bir sonuç elde edilmesini sağlar. 
• Hareketin fazla olabileceği yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Su yalıtım uygulamalarında, sabitleme ankrajlarının su 
yalıtım tabakasına zarar vermemesine dikkat edilmelidir. Bu tip 
durumlarda önce ankraj sonra su yalıtım uygulaması yapılmalıdır.
• Doğrudan UV (güneş) ışınları temasından korunmalıdır ve üzeri 
açık bırakılmamalıdır.
• Sıvı bileşen 0°C nin altındaki sıcaklıklarda donar. Ağzı açılan 

ambalajlar en geç 7 gün içerisinde kullanılmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu 
bakınız.

AVANTAJLARI

• İki bileşenlidir. Su gerektirmez.
• Bileşenleri ambalajında oranlandırılmıştır.
• Yapıların su ile temas eden yüzeyine uygulanır (Pozitif Basınç)
• Fırça ile uygulanabilir.
•Çelik veya donatı için korozif değildir. Beton içerisinde oluşabilecek
karbonatlaşmayı azaltır.
• Su geçirimsiz tabaka oluşturur. Su buharı geçirerek yüzeyin nefes 
almasına sağlar.
• Yarı elastiktir.
• İçme suyu depolarında önerilmez.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve oynak parçacıklardan, yağ, 
gres vb gibi kalıntılardan uzaklaştırılmış aynı zamanda terazinde olmalıdır. 
Yüzeydeki 5 mm üzerindeki delik ve çatlaklar 2-3 gün önceden Novarepair 
(ince ya da kalın) ile doldurulmalıdır. Yüzey yeterince düz değil ise zemin 
Novalevel SLF Kendiliğinden Yayılan Tesviye Şap dikey Novaplaster HND 
Hazır Sıva ile düzeltilmelidir. Yüzey, basınçlı su veya aşındırıcı makineler 
yardımıyla hazırlanmalıdır. Çok gözenekli yüzeylerde ve sıcak havalı 
uygulamalarda (yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise) uygun sıcaklık için 
yüzey nemli olacak şekilde önceden ıslatılmış olmalıdır. Böylelikle harcın 
suyunu hızlı kaybetmesi önlenmiş olacaktır.

KULLANIM ŞEKLİ

AKICI KIVAM;

AquaDuo sıvı bileşeni kullanmadan önce iyice çalkanır. Karışım oranında 
belirtilen sıvı bileşenin yarısı temiz bir kaba dökülür ve ardından toz 
bileşen üzerine ilave edilir. Toz bileşen ilave edilirken geri kalan sıvı bileşen 
eklenerek homojen, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar 400-600 
devir/ dk mikserle karıştırılır. Karışım 5 dk bekletilir ve tekrar karıştırılır. 
Akıcı kıvamdaki karışım yüzeye sert bir fırça yardımıyla sadece tek yönde 
sürülür. İkinci kat birinci katın kuruduğundan emin olunduktan sonra (katlar 
arası kuruma süresi hava koşullarına ve uygulanan zemini yüzey durumuna 
göre değişir) ilk kata dik olacak şekilde sürülür. Uygulama sonrası yüzeyin 
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doğrudan UV (Güneş) ışınlarından korunması için üzeri uygun 
kaplama malzemesi ile kapatılmalıdır. 
Uygulama esnasında yüzeye sürülen karışım çok kısa sürede 
mat bir görünüm alırsa uygulama öncesi yüzey yeterli derecede 
ıslatılmamıştır. Bu gibi sıcak ve rüzgarlı havalarda harca dışarıdan %10 
kadar su ilavesi yapılabilir. Uygulama esnasında yatay-dikey birleşim 
noktaları için esnek dilatasyon bandı ya da pah bandı kullanılmalıdır.

MALA KIVAMI;

Frigya AquaDuo (FRG-4002) karışım oranında belirtilen sıvı içerisine 
katılarak homojen bir karışım elde edilinceye kadar 400-600 devir/dk 
mikserle karıştırılır. Karışım 5 dk dinlenmeye bırakılır.Tekrar karıştırılır. 
Hazırlanan harç bir mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulama 
kat kalınlığı 4mm olacak şekilde yapılmalıdır. Yatay-dikey birleşim 
noktalarında yaklaşık 3 cm kalınlık olacak şekilde pahlama yapılabilir. 
Daha etkili ve esnek yalıtım istenirse esnek dilatasyon bandı ya da pah 
bandı kullanılabilir.

FİLELİ UYGULAMA İÇİN;

Frigya AquaDuo (FRG-4002) istenildiğinde yalıtım filesi ile de 
uygulanabilir. Kullanılacak yalıtım filesinin 160-165 gr/m²  olması 
uygulama için yeterlidir. Harç akıcı kıvamda belirtilen sıvı karışım 
oranına göre karıştırılır. Malzeme henüz ıslakken yalıtım filesi yüzeye 
yerleştirilir. Birinci kat uygulaması sonrası ikinci kat uygulaması yapılır.

KARIŞIM ORANLARI

20 kg toz bileşen + 6 kg sıvı bileşen

SARFİYAT

1,8-2,0 kg/m² /mm (dökülen ve kayıplar hariç)

Renk Gri - Beyaz

Malzemenin içeriği Toz Bileşen: Çimento, mineral dol-
gu ve kimyasal katkılar içerir.
Sıvı Bileşen: Stiren akrilik kopolim-
er

Uygulama Kalınlığı En az 2 mm en çok 4 mm

Olgunlaşma Süresi min 5 dk

Yapışma Dayanımı 
(EN 14891)

TS EN 14891:2012 Dış cephe duvar 
ve zeminlerin yapıştırıcılarla 
tutturulmuş seramiklerin altına 
sıvı uygulanan su geçirmez ürün
(EN 12004 uyarınca C2 sınıfı 
yapıştırıcı ile bağlanmış)
Başlangıç Çekme Yapışma Muk 
≥ 0,5 N/mm²  Isı Yaşlandırma 
sonrası Çekme Yapışma Muk. ≥ 
0,5 N/mm²  Su ile Temas Sonrası 
Çekme Yapışma Muk. ≥ 0,5 N/mm²  
Donma Çözünme sonrası Çekme 
Yapışma Muk. ≥ 0,5 N/mm²  Kireçli 
Su Teması sonrası Çekme Yapışma 
Muk. ≥ 0,5 N/mm² 

Çatlak Köprüleme ≥ 0,50 mm

Su Geçirimsizlik ≥ 1,5 bar (pozitif)

Kap Ömrü 1.5 saat

Üzerinin Kaplanması 3 gün sonra

Trafiğe Açma 7 gün sonra

Sıcaklık Dayanımı -30°C / + 80°C

Raf Ömrü 12 ay

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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TANIM

Akrilik esaslı, tek bileşenli, prekast, çatı, dere ve dış cephelerde 
uygulanan kullanıma hazır süper elastik su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Beton, sıva çimento, levha, galvaniz, çinko, alüminyum, pvc, 
polyester, ahşap kaplı eğimli çatı ve teras yalıtımında binaların dış 
cephelerinin su yalıtımında kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazır fırça ve rulo ile kolayca uygulanabilen süper elastik, 
mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, boyanabilen ve donma-
çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam ve aderansı azaltacak kalıp 
yağı, kir, boya ve çimento şerbeti vb. maddelerden arındırılmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzeye astar olarak ve 4/1 oranında su ile 
seyreltilerek uygulanır. 2. Kat su ile karıştırılmadan uygulanmalıdır. 
Uygulamaya başlamadan önce Frigya AquaLikit (FRG-4003) iyice 
karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile yatayda 3 kat, dikeyde 2 kat 
uygulayınız. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak (20°C) 4 saat 
bekleyiniz. Çatlaklar bileşim yerleri köşe ve kenarlar birinci kat 
uygulamasından sonra 160-165 gr’lık uygun su yalıtım fitresi ile 
desteklenmelidir. Uygulama yüzeyler ilk 24 saat yağmur ve dondan 
korunmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken yüzeylerde önlem 
alınmalıdır. Islak ve nemli yüzeylere uygulanmaz. Ürünü dondan 
koruyunuz. Frigya AquaLikit (FRG-4003) su deposu, yüzme havuzu 
temel yalıtım için uygun değildir. U.V. dayanımı olmadığı için üzeri 
uygun malzemeler ile kapatılmalıdır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en 
fazla 3 kova konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında 
üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Güneşten ve dondan koruyunuz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, 
gözlük, ve maske kullanılmalıdır.Cilde ve göze temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora 
başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

AMBALAJ

20 kg plastik kova 5 kg plastik kova

TEKNİK ÖZELLİKLER

AQUA LİKİT AKRİLİK EMİLSİYON ESASLI LİKİT MEMBRAN (FRG-4003)

Görünüm Beyaz renkli sıvı

Karışım oranı 20 kg

Sarfiyat Miktarı 1.8 kg/m²  (1 mm kalınlık için)

Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Katlar arası 
Bekleme

5-6 saat

Toksite Toksit değil

Kullanıma alma 
süresi

4-7 gün

Esneklik Çok iyi

Uygulama Dikey 2 kat /Yatay 3 kat

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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TANIM

Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün 
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, kapiler etkili, sızıntılı 
yüzey sularına karşı etkili içten ve dıştan uygulanabilen tek bileşenli 
kristalize su yalıtım harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Temel perde, beton su yalıtımlarında, su depolarında tünellerde, 
istinat duvarlarında, iç ve dış mekânlarda yatay ve düşey 
uygulamalarında özellikle binalrın ıslak zeminlerinde, banyo ve 
tuvaletlerde güvenle kullanılabilir.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi sağlar. Düşey 
uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine 
sahiptir. Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır. Fırça ve mala 
ile uygulanabilir. Kristalize olması nedeniyle kapiler boşlukları 
doldurarak tam su yalıtımı sağlar. Betonu ve donatıyı suyun 
korozyonundan korur.

KULLANIM TALİMATLARI

Yalıtım işlemine başlamadan önce yüzey, yabacı maddelerden 
arındırılmalı ve ıslatılmalıdır. Yüzeyde aderansı attırmak için 
gözenekler açılmalıdır. Uygulama yüzeyi bir gün önceden suya 
doyurulmalı ve nemli iken uygulama yapılmalıdır. 25 kg’lık Frigya 
Aqua Negative kristalize su yalıtım harcı 7 lt temiz suya yavaş 
yavaş boşaltılarak düşük devirli bir mikser veya mala ile homojen 
bir karışım elde edene karıştırılır. 5 dakika dinlendirildikten sonra 1 
dk. Tekrar karıştırılır. Uygulama yapılan mekânlardaki köşe birleşim 
yerleri ovalleştirilir. Önceden nemlendirilmiş yüzeye fırça veya 
mala ile uygulanır. İlk kat suyunu kaybetmeden ve kristalleşme 
başlamadan yeterli sertliğe ulaşmış ise, ikinci kat uygulanır. Bu 
süre ortam sıcaklığına bağlı olarak 3-5 saattir. Yapışma işlemi 
20-25 dakika içerisinde yapılmalıdır. +5°C altında +35°C üstünde 
uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en 
fazla 2 palet, konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında 
üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmiş malzemenin tahriş 
edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora 
başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

AMBALAJ

25 kg’lık PE takviyeli kraft torbadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AQUA NEGATİVE KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI (FRG-4004)

Görünüm Gri renkli

Karışım oranı 7 lt su/ 25 kg

Sarfiyat Miktarı 2 kg /m²  (1 mm kalınlık için)

Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Katlar arası Bekleme 6 saat

Tam donma süresi 21 gün

Toksite Toksit değil

Kullanıma alma süresi 4-7 gün

Su geçirimsizlik 6 bar

Yapışma mukavemeti >1.5 N/mm² 

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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TAMİR VE TESVİYE MALZEMELERİ
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TANIM

Çimento esaslı polimer takviyeli, tek bileşenli yüzey kusurlarının 
giderilmesinde kullanılan ince taneli düzeltme harcıdır. TS EN 
1504-3-Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve 
sistemler- Bölüm:3-Yapısal ve yapısal olmayan tamir R1 sınıfına 
uygundur. Donatısız yapısal olmayan tamir harcı

KULLANIM YERLERİ

• Fayans ve seramiklerin döşenmesi gereken yüzeylerin altında 
düzgün bir yüzey elde etmek için
• Beton, brüt beton, gaz beton gibi lokal yüzeylerin tamiratında
• Kırılmış prefabrik beton elemanlarının tamiratında   Kırık köşe ve 
kenar tamiratında
• Duvar, tavan ve kalkmış sıvaların tamiratında   Evsel tamir işleri 
için kullanılır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap ve metal yüzeylerde kullanılmaz. Uygulama kalınlığı en az 
2 mm en fazla 8 mm dir. Daha kalın uygulamalar tabakalar halinde 
yapılmalıdır.
• 24 saat içerisinde don olacak yüzeylerde kesinlikle 
kullanılmamalıdır.
• Direk güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır. 
• Dış yüzey uygulamalarında uygulamadan sonra yüzey 24 
saat içerisinde güneşten, yağmurdan, rüzgardan ve dondan 
korunmalıdır.
• Uygulama yapılacak yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar 
içermeyen, toz ve yağdan arındırılmış durumda olmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, su ile karıştırılır ve kolay uygulanır.   
• İç ve dış yüzeylerde kolayca uygulanabilir. Korozif değildir.

TAMİR HARCI İNCE (FRG-5001)

 • Büzülme yapmaz.
 • İsteğe bağlı elyaf takviyesiyle kılcal çatlaklarının oluşma riski giderilebilir. 
Elyaf harcın darbe emiş yeteneğini artırır.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg) Frigya Tamir Harcı-İnce 6-6,5 kg su içerisine yavaş bir 
şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dk lık 
karıştırıcı ile 5 dk karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dk dinlenmeye bırakılır, 
daha sonra tekrar karıştırılarak uygun kıvama getirilir. Yüzey tamiratı için; 
Hazırlanan harç 2-6mm kalınlıkta bozuk yüzeye mala ile uygulanır. Harcın 
suyunu çekmesi (prizini alması) beklenir. Daha sonra yüzey bir fırça ile 
ıslatılarak ahşap mala ile yüzey perdahlanarak son şekli verilir.

SARFİYAT

6 mm kalınlık için 8,4-9,6 kg/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri - Beyaz

Malzemenin içeriği Polimer modifiyeli katkılar 
ve katkılı çimento içerir. 
İsteğe bağlı elyaf ilave 
edilebilir.

Tane Boyutu (EN 12192-1) Dmax : 0,8 mm

Klorür İyonu İçeriği (EN 
1015-17)

≤ % 0,05

Kapiler Su Emme (EN 13057) ≤ 0,5 kg/m² . h0.5

Yapışma Dayanımı (EN 
1542)

≥ 0,8 N/mm² 

Basma Dayanımı (EN 12190) ≥ 10 N/mm² 

Isıl Uyumluluk-bölüm1 don-
ma- çözünme (EN 13687-4)

30 çevirimden sonra aşınma 
yok

Aşınmaya Direnç (EN 
13036-4)

Sınıf II > 40 çevirim

Yangına Direnç (EN 13501-1) Sınıf A1

Karışım Oranı 25 kg toz + 6-6.5 kg su

Uygulama Kalınlığı en az 2 mm, en fazla 6 mm

Sıcaklık Dayanımı -40°C/ +100°C

Raf Ömrü 12 ay

Kap Ömrü 2 saat

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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TANIM

Çimento esaslı polimer takviyeli, tek bileşenli kalın taneli tamir 
harcıdır. TS EN 1504-3-Beton yapıların korunması ve tamiri için 
mamuller ve sistemler- Bölüm: 3-Yapısal ve yapısal olmayan tamir
R2 sınıfına uygundur. Donatısız yapısal olmayan tamir harcı

KULLANIM YERLERİ

• Beton, brüt beton, gaz beton gibi yüzeylerin tamiratında
• Duvar, tavan ve kalkmış sıvaların tamiratında
• Fayans ve seramiklerin döşenmesi gereken yüzeylerin altında 
düzgün bir yüzey elde etmek için
• Kenar ve köşe tamiratında
• Tij deliklerinin doldurulmasında

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
  
• Ahşap ve metal yüzeylerde kullanılmaz.
• Uygulama kalınlığı en az 6 mm en fazla 30 mm dir. Daha kalın 
uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır.
• Dış yüzeylerde 24 saat içerisinde don olacak yüzeylerde kesinlikle 
kullanılmamalıdır.
• Direk güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Uygulama yapılacak yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar 
içermeyen, toz ve yağdan arındırılmış durumda olmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, su ile karıştırılır ve kolay uygulanır.   
• İç ve dış yüzeylerde kolayca uygulanabilir.   Korozif değildir.
• Çökme ve büzülme yapmaz.
• Geniş yüzeylere uygulanabilir.
• Tek kat ile 30 mm kalınlıkta tamirat yapılabilir.
• İsteğe bağlı elyaf takviyesiyle muhtemel harç rötre çatlaklarının 
oluşma riski giderilebilir . Elyaf harcın darbe emiş yeteneğini artırır. 

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg) Frigya Tamir Harcı-Kalın 6-6,5 kg su içerisine yavaş 

TAMİR HARCI KALIN (FRG-5002)

bir şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dk 
lık karıştırıcı ile 5 dk karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dk dinlenmeye bırakılır, 
daha sonra tekrar karıştırılarak uygun kıvama getirilir.

YÜZEY TAMİRATI İÇİN

Hazırlanan harç 6-30 mm kalınlıkta bozuk yüzeye mala ile uygulanır. 
Harcın suyunu çekmesi (prizini alması) beklenir. Daha sonra yüzey bir fırça 
ile ıslatılarak ahşap mala ile yüzey perdahlanarak son şekli verilir.

SARFİYAT

10 mm kalınlık için 18-20 kg/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri - Beyaz

Malzemenin içeriği Polimer modifiyeli katkılar 
ve katkılı çimento içerir. 
İsteğe bağlı elyaf ilave 
edilebilir.

Tane Boyutu (EN 12192-1) Dmax : 0,8 mm

Klorür İyonu İçeriği (EN 
1015-17)

≤ % 0,05

Kapiler Su Emme (EN 13057) ≤ 0,5 kg/m² . h0.5

Yapışma Dayanımı (EN 
1542)

≥ 0,8 N/mm² 

Basma Dayanımı (EN 12190) ≥ 15 N/mm² 

Isıl Uyumluluk-bölüm1 don-
ma- çözünme (EN 13687-4)

≥ 0,8 N/mm² 

Aşınmaya Direnç (EN 
13036-4)

Sınıf II > 40 çevirim

Yangına Direnç (EN 13501-1) Sınıf A1

Uygulama Kalınlığı en az 2 mm, en fazla 6 mm

Sıcaklık Dayanımı -40°C / +100°C

Tüketim 13-15 kg/m² /10 mm

Raf Ömrü 12 ay

Kap Ömrü 2 saat

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ (FRG-5005)

TANIM

Çimento esaslı, özel tane boyutlu quartz agregalı, ürün 
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, hafif yük altında 
çalışacak, taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz 
halinde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzeysertleştirici 
malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel tesislerin döşemelerinde, garaj ve otoparklarda, 
hangarlar ve mekanik atölyelerde, akaryakıt istasyonlarında, 
depolarda güvenle kullanılabilir.

AVANTAJLARI

• Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır. 
• Bünyesindeki özel kimyasal katkılar sayesinde, uygulandığı 
döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın 
ardından beton ile tek bir yapı oluşturarak, normal beton yüzeye 
göre aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır. 
• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. 
• Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzey sertleştirici uygulaması, projelendirilen beton ve 
şapın, aşınma, tozuma darbe dayanımlarını betonun üst 
kısmında arttırmak amaçlıdır ve betonun basınç, çekme ve 
eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hatalı 
projelendirme ve uygulama şap betonunda oluşabilecek çatlaklar, 
yüzey sertleştirici üzerine aynen yansır. Yüzey sertleştirici 
uygulanacak beton yüzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaçlarına 
göre yüzer ve monolitik şap uygulaması seçilmelidir. Yüzey, 
pürüzlendirilerek, çimento şerbeti kaldırılmalıdır. Mevcut 
beton yüzeyi, uygulama başlamadan en az bir gün önce suya 
doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalmamalıdır. Projeye göre 
anolar yerleştirilir. Serpme uygulamasına başlamadan önce ano 
kenarlarında, derz boyunca ortalama, 5x5 cm üçgen kesitli beton 
mala ile alınmalıdır. Alınan beton yerine kıvamlı Frigya yüzey 
sertleştiricisi, mala ile uygulanmalıdır. Bu işlem derz kenarlarının 
yük altında kırılmasını engeller. Yüzey sertleştiricisinin içindeki 
agregaların ayrışmaması için, uygulanırken uzak mesafelere 
serpilmemelidir. Serpme işlemine ortam ve hava koşullarına göre 

beton üzerine çıkıldığında, 0.5-1.5 cm derinliğinde ayak izi kalacak şekilde 
sertleştikten sonra geçilmelidir. Ürün, mümkün olduğunca homojen 
olarak serpilmeli ve düzeltilmelidir. İlk önce, toplam sarfiyatın 2/3’ü beton 
yüzeyine serpilir ve makine ile yayılır. Yayılan malzemenin beton suyunu 
alarak nemlenmesi beklenmeli ve yüzey sertleştiricisinin, disk perdahı 
yapılarak, betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme 
birinci uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler 
tekrarlanmalıdır. Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. İnce 
perdah bıçak ile yapılan perdahtır. Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde 
edilinceye kadar yapılmalıdır. Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra, 
rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığı sağlaması için, yüzey 
kürlenir. Kür uygulaması yazın ve kışın muhakkak yapılmalıdır. Uygulama 
bittikten sonra anoların, birleşme yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek, 
derzler oluşturulmalıdır. Derzler uygun mastikler ile doldurulmalıdır.

AMBALAJ

25 kg’lık PE takviyeli kraft torba.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 
2 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm Gri - Kırmızı - Yeşil

Sarfiyat Miktarı 4-8 kg/m² 
(Renkli uygulamalarda 8 kg/m²  
den az kullanılmamalıdır.)

Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Toksite Toksit değil

Kullanıma açma Üzerinde yürüme: 24 saat Ağır trafik: 
48 saat

Basınç Dayanımı 75-80 N/mm²  (28 gün)

Aşınma Dayanımı 6.8 cm3 / 50 cm2 (böhme metodu 
ile)

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESFİYE ŞAPI (FRG-6003)

TANIM

Çimento esaslı kullanıma hazır, tozuma yapmayan ve kendiliğinden 
yayılma (self leveling) özelliğine sahip düzeltme (tesviye) şapıdır.
TS EN 13813-Şap Malzemeleri ve Zemine Uygulanan Şaplar- 

ÖZELLİKLER VE GEREKLER

İnce agregalı CT-C10-F3 sınıfına uygundur.
CT: çimento esaslı, F: Eğilme dayanımı, C: Basma dayanımı

KULLANIM YERLERİ

• İç mekanlarda ve hareketin fazla olmadığı kuru ortamlarda   
Alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, mağazalarda, ofislerde,
otellerde
• Seramik, doğal taş, ahşap, rabıta, parke, PVC kaplamaların
uygulama öncesinde yüzeydeki bozuklukların giderilmesi için 
kullanılır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC,bitüm, metal zeminlere uygulanmaz.   Kuvvetli 
rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. Mutlaka yüzey 
sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda
uygulama yapılmalıdır.
• Yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise harç için gerekli uygun
sıcaklık beklenmelidir.
• Hareketin fazla olacağı (Asma kat zemini, merdiven
basamakları) ve çok ağır trafiğe (Fabrika zeminleri, endüstriyel 
zeminler, ağır iş atölyeleri vb) maruz kalacak zeminlerde 
uygulanmaz.
• Son kat malzemesi değildir. Uygulama sonrası üstü açık 
bırakılmamalıdır.
• %1’den büyük eğimler için uygun değildir.
• Malzemeye gereğinden fazla su verilmemelidir. Aksi halde 
yüzeyde terleme yapar ve renk dalgalanması meydana gelir.
Uygulamayı daha önceden uygulama konusunda bilgi sahibi olan 
kişiler tarafından yapılması gerekir.
• Uygulama kalınlığı tek kat için maksimum 10 mm olmalıdır. Kat 
uygulaması yapılabilir.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Kendiliğinden yayılır ve teraziye gelir.
• Üzerine çimento, epoksi ve poliüretan esaslı yapıştırıcılar uygulanabilir.   • 
• Şantiyede sadece su eklenerek uygulama kolaylı sağlar.
• 1-10 mm arasındaki zeminlerin tesviyesinde kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak beton yüzey temiz, düzgün ve harcın yapışmasını 
engelleyecek boya, pas, yağ, wax, alçı, asfalt ve parafin kalıntısından 
arındırılmış olmalıdır. Uygulama yeni beton üzerine yapılacaksa, beton 
yeterince oturmuş ve mukavemetini almış olmalıdır. Sıcak havalı 
uygulamalarda (yüzey sıcaklığı +25°C üzerinde ise) uygun sıcaklık için 
yüzey 1-2 gün önceden nemli olacak şekilde ıslatılmış olmalıdır. Böylelikle 
harcın suyunu hızlı kaybetmesi önlenmiş olacaktır. Yüzeyde uygulama 
öncesi su birikintisi olmamasına dikkat edilmelidir. Şap yüzeyindeki 
kabarcıklarını azaltmak için zemine Frigya Kendiliğinden Yayılan Tesfiye 
Şapı sulandırılmadan tek kat olarak uygulanır. Astar kurumadan (en az 
24 saat beklenmeli) zemin düzeltme işlemine başlanmamalıdır. Emiciliği 
fazla olan zeminlerde uygulama öncesi yüzeyde mevcut kir, pas ve yağdan 
arındırılmalıdır. Yüzeye uygulama öncesi Frigya Akrilik Astar sürülür. Astar 
kurumadan uygulamaya başlanmamalıdır. Perdahlanmış beton (yüzey 
sertleştirici uygulanmış dahil), seramik, karo, epoksi kaplanmış zeminler 
ve su yalıtımı yapılmış zeminler üzerine uygulaması tavsiye edilmez. Bu 
yüzeyler gözeneksiz özelliğe ve üzerlerinde koruyucu katmana sahip 
olmalarından ötürü harcın yüzeye tutunmasını engeller ve harç yeterli 
mukavemet kazanamaz. 

KULLANIM ŞEKLİ

1 torba (25 kg) Frigya Kendiliğinden Yayılan Tesfiye Şapı 7,5-8 kg su ile 
temiz bir kap içerisinde 400-600 devir/dk el mikseriyle kıvamlaşıncaya 
kadar en az 5 dk karıştırılır. Karıştırma sonrası malzeme dinlendirilmeli 
ve tekrar karıştırılarak düzeltilecek yüzeye dökülür (uygulamanın sağlıklı 



32

Renk Gri

Malzemenin içeriği Çimento, mineral dolgu ve 
özel akışkanlaştırıcı polim-
er katkılar içerir.

Tane Boyutu (EN 12192-1) <0,4mm

Bağ Dayanımı (EN 13892-8) ≥ 0,2 N/mm²  (B0,2-F:B) (28 
gün sonra-betondan)

Eğilme Dayanımı (EN 
13892-2)

≥ 3,0 N/mm²  (F5) (28 gün 
sonra)

Basınç Dayanımı (EN 
13892-2)

≥ 4 N/mm²  (24 saat sonra)

≥ 10,0 N/mm2 (C25) (28 
gün sonra)

≥ 3,0 bar (pozitif)

≥ 25,0 N/mm2 (C35)
(28 gün sonra-Berico® 
Acr 10 katkı ile)

1,5 saat

Aşınma Direnci (EN 13892-
3)

A3

Yangına Tepki (EN 13501-1) A1

Priz Süresi (EN 13454-2) 17-18 saat

Olgunlaşma Süresi min 5 dakika

Karışım Oranı 25 kg toz + 7,5-8 kg su

Uygulama Kalınlığı en az 2mm
en fazla 10 mm

Sıcaklık Dayanımı -40°C / +100°C

Kap Ömrü 1 saat

Tüketim 1.6-1.8 kg/m² /mm (1 mm 
kalınlık için)

Raf Ömrü 12 ay

olabilmesi için en fazla 2 torba karıştırılmalıdır). Dişli mala ya da 
gelberi ile istenen kalınlıkta yayılır. Yüzeye dökülen şap içerisindeki 
hava kabarcıklarının kalmaması için kirpi rulo kullanılmalıdır ve 
gerekirse mala ile son düzeltme yapılmalıdır. Şap uygulamasından 
en az 3 gün sonra kaplama (seramik, ahşap, PVC, vb) yapılmalıdır. 
Şap malzemesi zemine uygulandıktan sonra su temasından 
korunmalıdır.

SARFİYAT

1 mm kalınlık için 1.6-1.8 kg/m²  (1 torba harç ortalama 1.5 m2 yer 
yapar.) Tüketim değeri teoriktir. Uygulanacak yüzeye göre sarfiyat 
miktarı değişkenlik gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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Görünüm Gri

Tane Boyutu <0.8 mm

Karışım Oranı 4 – 5 lt su /25 kg

Uygulama sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Sarfiyat Miktarı 1mm kalınlık için 2.0 – 2.5 kg/m² 

Kullanma süresi 10 – 15 dakika

Tam kürlenme süresi 28 gün

Basınç dayanımı ≥ 50 N/mm² 

Toksite Toksit değil

Yapışma Mukavemeti > 2.0 N/mm² 

Eğilme Mukavemeti > 7.0 N/ mm² 

GROUT HARCI (FRG-6004)

TANIM
Çimento esaslı, tek bileşenli, erken yüksek dayanımlı, büzüşmeyen, 
elyaf takviyeli, ürün performansını artırıcı katkılar içeren hızlı priz 
alan grout harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Kanalizasyon ve menhollerin onarımında, pist ve peronların 
onarımında, bordür ve kaldırım taşlarının onarım ve montajında, 
makine montajında kullanılır.

AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Hızlı priz alır. Yüksek basınç 
dayanımına sahiptir. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Suya ve 
dona karşı dayanıklıdır. Isı farklılıklarından etkilenmez.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzey temiz olmalı, yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar 
(yağ, kir, pas) iyice temizlenmelidir. Onarılacak yüzey birkaç 
saat önceden suya doyurulmalıdır. Uygulama sırasında yüzeyde 
serbest su kalmamalıdır. 25 kg Frigya Grout harcı 4 - 5 lt temiz 
suya yavaşça boşaltılarak düşük devirli (400-600 d./dk.) bir 
mikser veya mala ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar 
karıştırılır. 5 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha 
karıştırılır. Hazırlanan harç 30 dakika içinde kullanılmalıdır. Kullanım 
süresi geçmiş ve kabuklanmış harç kullanılmaz. Harç belirtilen 
uygulama sıcaklığında kullanılmalı, direk güneş, rüzgâr ve dondan 
korunmalıdır. Hazırlanan harç uygulanacak alana kesintisiz olarak 
dökülmelidir. Uygulamadan sonra 24 saat ile 48 saat süreyle 
özel kür malzemeleri veya ıslak çuvallarla buharlaşmaya karşı 
korunmalıdır.

AMBALAJ

25 kg’lık PE takviyeli kraft torbadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 
2 palet konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmiş malzemenin tahriş 
edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen 
bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora 
başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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SIVA HARÇLARI
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HAZIR SIVA (FRG-6001)

TANIM

Çimento esaslı, polimer katkılı, agrega içeren tek kat olarak 
uygulanabilen ince hazır sıvadır. TS EN 998-1 / Kagir Harcı-
Özellikleri-Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı. GP sınıfına uygundur.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekanlarda
• Tuğla, gaz beton, beton, brüt beton gibi yüzeylerdeki sıvama 
işlerinde kullanılır.
• Yüzeylerdeki kırıkların, çatlakların ve deliklerin tamiratında 
kullanılabilir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Ahşap, OSB, PVC, bitüm yüzeylere, boyalı ve metal yüzeylere 
uygulanmaz.
• Dış yüzeylerde 24 saat içerisinde don olacak yüzeylerde kesinlikle
kullanılmamalıdır.
• Direk güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır. Dış yüzey uygulamalarında uygulamadan 
sonra yüzey 24 saat içerisinde güneşten, yağmurdan, rüzgardan ve 
dondan korunmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI
• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Kolay mastarlanabilen yapısıyla büyük yüzeylerde uygulama 
rahatlığı sağlar. Elyaf takviyesiyle kılcal çatlakların oluşmasını, 
yüzey aşınmasını engeller.

KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, boya ve kazınmış 
sıvalardan arındırılmış olmalıdır. Yüzey nemli olacak şekilde 
önceden ıslatılmış olmalıdır. Özellikle brüt beton, gaz beton 

gibi su emiciliği yüksek Frigya Hazır Sıva (FRG-6001) serpme tabaka 
uygulaması daha iyi sonuç verecektir. Serpme sıva tabakası 2-3 mm 
kalınlıkta uygulanmalıdır. Kalınlık 1,5 cm’yi geçmemelidir. Serpme tabakası 
yapıldıktan sonra en az 24 saat beklenmeli ve sıvaya başlamadan önce 
serpme yüzeyi nemlendirilmelidir. 1 Torba (25 kg) Frigya Hazır Sıva (FRG-
6001) 6-6,5 kg su içerisine ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 
400-600 devir/dk mikser ile karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dk dinlenmeye 
bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç sıva tahtasına 
alınarak istenilen kalınlıkta yüzeye mala ile uygulanır. Daha sonra yüzey 
mastarlanarak düzgün bir görünüm elde edilir. Sıva belirli bir süre çektikten 
sonra (elle sertleşme kontrol edildikten sonra) kauçuk mala ile tirfillenir. 
Sıvanmış yüzeyler iklim şartları göz önünde bulundurularak zaman zaman 
sulanırsa çok sağlam bir sıva elde edilir. Uygulamayı takip eden 2-3 gün 
boyunca sıva, nemli tutulmalıdır.

SARFİYAT

1 cm kalınlık için 14 – 15 kg/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri - Beyaz

Malzemenin içeriği Kimyasal katkılar, agrega 
ile çimento içerir.

Tane Boyutu (EN 12192-1) Dmax : 1,8 mm

Gevşek Birim Ağırlık (EN 
998-1)

≤ 1600 kg/m³

Bağ Dayanımı (FB) (EN 
1015-12)

≥ 0,5 N/mm² 

Su Emme (EN 1015-18) W0 -değer aranmaz

Basınç Dayanımı (EN 1015-11) ≥ 6 N/mm² 
≥ 8 N/mm²  (elyaflı)

Su Buharı Geçirgenlik 
Katsayısı (EN 1015-19)

μ≤15

Isıl İletkenlik (EN 1745) ≤ 0,61 W/m.K

Yangına Direnç (EN 13501-1) Sınıf A1

Uygulama Kalınlığı Tek kat için en az 1-1,5 cm 
en fazla 2-2,5 cm

İşlenebilme Süresi (21 0C + 
%50 nem)

20 dk

Hava İçeriği (EN 1015-2) ≤ %20

Raf Ömrü 12 ay

Kap Ömrü 1 saat

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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MAKİNE SIVASI (FRG-6002)

TANIM

Çimento esaslı, polimer ve bağlayıcı katkılı, tek kat olarak 
uygulanabilen makine ile uygulamaya imkân sağlayan katkılar 
içeren ince makine sıvasıdır. TS EN 998-1 / Kagir Harcı-Özellikleri-
Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı GP sınıfına uygundur.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekanlarda
• Tuğla, gaz beton, beton, brüt beton gibi yüzeylerdeki sıvama 
işlerinde kullanılır.
• Yüzeylerdeki kırıkların, çatlakların ve deliklerin tamiratında 
kullanılabilir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
• Ahşap, OSB, PVC, bitüm yüzeylere, boyalı ve metal yüzeylere 
uygulanmaz.
• Dış yüzeylerde 24 saat içerisinde don olacak yüzeylerde kesinlikle
kullanılmamalıdır.
• Direk güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Malzeme kolay pompalanabilir.
• Kolay mastarlanabilen yapısıyla büyük yüzeylerde uygulama 
rahatlığı sağlar.   Sarkma yapmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI ve KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, boya ve kazınmış 
sıvalardan arındırılmış ve nemli olacak şekilde önceden ıslatılmış 
olmalıdır. Özellikle brüt beton, gaz beton gibi su emiciliği yüksek 
olan yüzeylerde Frigya Makine Sıvası (FRG-6002) ile serpme 
tabaka uygulaması daha iyi sonuç verecektir. Serpme sıva tabakası 
2-3 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Kalınlık 1,5 cm’yi geçmemelidir. 
Serpme tabakası yapıldıktan sonra en az 24 saat beklenmeli ve 
sıvaya başlamadan önce serpme yüzeyi nemlendirilmelidir. Makine 
sıvası pompası karıştırıcı miksere yakın bir konumda, pompalama 

makinesi sıvayı kolay ve hızlı bir şekilde uygulama yüzeyine pompalaması 
için yeterli hortum genişliğine ve uzunluğuna sahip olmalıdır. Sıva yüzeye 
pompalanmadan önce pompa hortumu kolay bir akışın sağlanabilmesi 
için ıslatılmalıdır. Karıştırıcı mikser içerisine bir miktar su konulmalı ve 
pompa çalıştırılarak hortum, hortum ağzı ıslatılma işlemi gerçekleştirilir. 
Karıştırıcı tank içerisinde 5-6 kg su konularak 1 Torba (25 kg) Frigya Makine 
Sıvası (FRG-6002) makine içerisine yavaş yavaş ilave edilir. Hazırlanan 
sıva karıştırma ve püskürtme makinesi ile istenilen kalınlıkta yüzeye 
püskürtülür. Daha sonra yüzey uzun mastar yardımıyla mastarlanarak 
düzgün bir görünüm elde edilir. Sıva belirli bir süre çektikten sonra tirfillenir. 
Pompalama esnasında uygulayıcı ya da pompacı püskürtme ağzını 
uygulama yüzeyinden en az 30 cm uzaklıktaki mesafeden tutmalıdır. 
Sıvanmış yüzeyler iklim şartları göz önünde bulundurularak zaman zaman 
sulanırsa çok sağlam bir sıva yüzeyi elde edilir. Uygulamayı takip eden 2-3 
gün boyunca sıva, nemli tutulmalıdır.

SARFİYAT; 1 cm kalınlık için 13 – 14 kg/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Gri - Beyaz

Malzemenin içeriği Kimyasal katkılar, agrega 
ile çimento içerir.

Tane Boyutu (EN 12192-1) Dmax : 1,8 mm

Gevşek Birim Ağırlık (EN 
998-1)

≤ 1600 kg/m³

Bağ Dayanımı (FB) (EN 
1015-12)

≥ 0,5 N/mm² 

Su Emme (EN 1015-18) W0 -değer aranmaz

Basınç Dayanımı (EN 1015-11) ≥ 6 N/mm² 

Su Buharı Geçirgenlik 
Katsayısı (EN 1015-19)

μ≤15

Isıl İletkenlik (EN 1745) ≤ 0,61 W/m.K

Yangına Direnç (EN 13501-1) Sınıf A1

Uygulama Kalınlığı en az 2 mm, en fazla 6 mm

İşlenebilme Süresi (21 0C + 
%50 nem)

20 dk

Hava İçeriği (EN 1015-2) ≤ %20

Raf Ömrü 12 ay

Kap Ömrü 1 saat

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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ASTAR VE YARDIMCI MALZEMELER
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BRÜT BETON ASTARI (F10)

TANIM

Akrilik dispersiyon esaslı (polimer modifiyeli, reçine esaslı) 
tek bileşenli özellikle brüt beton yüzey-duvar üzeri alçı ve 
çimento esaslı sıvaların yüzeyde aderansını, çalışma süresini ve 
işlenebilirliğini artırıcı astar malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekanlarda; düşey ve yatay uygulamalarda
• Tavan sıvaları, alçı sıva uygulama öncesinde aderans artırıcı 
malzeme olarak   Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların brüt beton 
yüzeylerdeki aderansını artırmak için kullanılır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Malzeme kesinlikle dondan korunmalıdır.
• Uygulama öncesi içerisine ağırlıkça %20 oranında su ilave 
edilmelidir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi varsa uygulanmamalıdır. Nem 
oranının yüksek olduğu hamam, sauna, yüzme havuzu gibi yerlerde 
kullanılmamalıdır.
• Frigya Brüt Beton Astarı (F-10) esnek hareketli yüzeylerde 
kullanılmaz.
• Uygulama esnasında Frigya Brüt Beton Astarı (F-10) zaman 
zaman karıştırılmalıdır. Frigya Brüt Beton Astarı (F-10) kuruduktan 
sonra yüzeyi kalın dolgulu bir görünüm alır.   Uygulamalarda 
koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı koruyucu 
önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna 
bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Solvent içermez.
• Özellikle brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak sıva, alçı 
uygulamalarında kullanılır.
• Frigya Brüt Beton Astarı (F-10) üzerine uygulanacak çimento 
esaslı harcın kuruma ve işlenebilme süresini uzatır.
• İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı engelleyecek 
boyadan, pastan, yağdan, parafinden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin 
terazisinde olması önemlidir. Yüzeyde mevcut bozukluklar uygun bir tamir 
harcı ya da sıva ile düzeltilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ

Frigya Brüt Beton Astarı (F-10) uygulama öncesinde %20 oranında 
(ağırlıkça) su ile inceltilmelidir. Brüt beton yüzeylere sıva uygulama öncesi;
%20 su ilave edilmiş Frigya Brüt Beton Astarı (F-10) 400-600 devir/dk lık bir 
mikser yardımıyla 5 dakika karıştırılır. Hazırlanan Frigya Brüt Beton Astarı 
(F-10) orta sertlikte fırça ile yüzeye uygulanır. Yüzeyin emiciliğine göre 
kuruma süresi değişebilir. Uygulama sonrası kaplama yapmak için en az 24 
saat beklenmelidir.

SARFİYAT

Ortalama 200-250 gr/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Turuncu

Malzemenin İçeriği Akrilik kopolimer reçine esaslı sıvı

pH (200C) 7,0-9,0

Katı Madde Oranı %10-15

Uygulama Kalınlığı 2 mm

Yoğunluk (%10 
inceltilmiş)

~1, 30 kg/l

Sıcaklık Dayanımı -20°C / + 80°C

Kuruma Süresi 4 saat (Ortam sıcaklığına ve 
neme bağlı olarak değişir.)

Diğer Uygulamalar 
için Gerekli Süre

24 saat

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI (F15)

TANIMI
Akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli duvar ve tavanlar için aderans 
artırma ve yüzey oluşturma astar (prim) malzemesidir. 

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekanlarda; düşey ve yatay uygulamalarda
• Tavan sıvaları, alçı sıva uygulama öncesinde aderans artırıcı 
malzeme olarak
• Seramik, granit ya da doğal taş üzerine yapılacak kaplamalar 
öncesinde yüzey oluşturmak için 
• Alçı, alçı levha, alçıpan üzeri yapılacak kaplama öncesinde yüzey 
oluşturmak için

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Bitüm, boyalı ve metal yüzeylere uygulanmaz.
• Malzeme kesinlikle dondan korunmalıdır.
• Uygulama öncesi içerisine ağırlıkça %10-15 oranında su ilave 
edilebilir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi varsa uygulanmamalıdır. Nem 
oranının yüksek olduğu hamam, sauna, yüzme havuzu gibi yerlerde 
kullanılmamalıdır.
• Uygulama esnasında Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) 
zaman zaman karıştırılmalıdır.
• Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) kuruduktan sonra 
yüzeyi dolgulu ve zımpara görünümü alır..
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu bakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Solvent içermez.
• Özellikle emici ve kaygan yüzeylerde aderans artırıcı özelliktedir.
• Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) üzerine uygulanacak 
çimento esaslı harcın kuruma ve işlenebilme süresini uzatır. 
• Ahşap zeminleri kaplama uygulamalarında yapıştırıcının 
neminden koruma özelliği vardır. 
• İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı engelleyecek 
boyadan, pastan, yağdan, parafinden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin 
terazisinde olması önemlidir. Kaplamalar uyguma öncesinde kontrol 
edilmelidir. Kırık ya da gevşek olanlar yenisi ile yer değiştirilmelidir ya da 
gevşek kaplama malzemesi kaldırılarak çimento esaslı tamir harcı ya da 
kaba sıva harcı ile yüzey iyice doldurulmalıdır. Ahşap, parke gibi zeminlerde 
yüzeyde bulunan vernik, balmumu ve benzer malzemeler kazıyarak ya da 
sistre yaparak temizlenmelidir. 

KULLANIM ŞEKLİ

Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) uygulama öncesinde rulo ya 
da fırça özelliğine göre %10-15 (ağırlıkça) sulandırılabilir. Alçı, alçı plaka, 
kireçli sıva, ahşap, OSB, eski seramik, granit yüzeyleri üzerlerine yapıştırma 
yapmak için; Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) çalışma kovası 
ile teslim edilmektedir. 5 kg ya da 10 kg lık malzeme 400-600 devir/dk lık 
bir mikser yardımıyla 5 dakika karıştırılır. (Malzeme ile çalışırken Frigya 
Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) zaman zaman karıştırılmalıdır.) 
Hazırlanan Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı (F-15) bir rulo (tercihen 
tekstürlü) ya da orta sertlikte fırça ile yüzeye uygulanır. Yüzeyin emiciliğine 
göre kuruma süresi değişebilir. Uygulama sonrası kaplama yapmak için en 
az 24 saat beklenmelidir.Brüt beton yüzeylere sıva uygulama öncesi; Bu tür 
zeminlerde yapılacak en doğru uygulama Frigya Brüt Beton Astarı (F-10) 
kullanmaktır.

SARFİYAT

Tüketim değerleri zeminin emiciliğine, ortam sıcaklığına ve neme göre 
değişiklik gösterir. Ortalama 300-350 gr/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Turuncu

Malzemenin İçeriği Akrilik kopolimer reçine esaslı sıvı

pH (200C) 7,0-9,0

Katı Madde Oranı %15-20

Uygulama Kalınlığı 1 mm

Sıcaklık Dayanımı -20°C / + 80°C

Kuruma Süresi 4 saat (Ortam sıcaklığına ve 
neme bağlı olarak değişir.)

Diğer Uygulamalar 
için Gerekli Süre

24 saat

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.

10 KG
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AKRİLİK ASTAR (F12)

TANIMI

Su emiciliği fazla olan yüzeyler için akrilik esaslı astar 
malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekanlarda; düşey ve yatay uygulamalarda
• Alçı, alçı plaka, gaz beton, kireçli sıva gibi yüzeylerin nemden 
korunmasında
• Çimentolu zemin şaplarının öncesinde yüzeyin tozumasını, harcın 
işlenebilme süresini ve harç kabarcıklarını minimize etmek için 
• Dış cephe mantolama uygulamalarında dekoratif kaplama altına , 
mantolama astarı olarak (kuruduktan sonra şeffaflaşır)
• Duvar kağıdı uygulamalarında astar olarak kullanılabilir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C  ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır.
• Ahşap, OSB, PVC, bitüm yüzeylere, boyalı ve metal yüzeylere 
uygulanmaz.
• Malzeme kesinlikle dondan korunmalıdır.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi varsa uygulanmamalıdır.
• Uygulama sonrası astarın yüzeyinin kirlenmesini engellenmelidir. 
Aksi halde üzerine yapılacak uygulama tam anlamıyla astar ile 
örtüşmez ve yapışmaz.
• Astar kuruduktan sonra yüzeyi şeffaflaşır. Parmakla üzerine 
bastırıldığında yapışkanlık hissi verir.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunubakınız.

AVANTAJLARI

• Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
• Solvent içermez.
• Emici yüzeylerde çimentolu harçların hızlı su kaybetmesini önler. 
Kılcal çatlakların oluşmasını engeller. 
• Neme karşı dayanıklıdır.
• İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
• Mantolama uygulamalarında astar malzemesi olarak kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün ve yapışmayı engelleyecek 
boyadan, pastan, yağdan, parafinden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin 
terazisinde olması önemlidir.

KULLANIM ŞEKLİ

Astar malzemesi uygulama yöntemine göre su ile inceltilerek rulo 
yardımıyla yüzeye uygulanır. Uygulama esnasında yüzeyde göllenme 
oluşturulmamalıdır. Alçı, alçı plaka, gaz beton, kireçli sıva yüzeyleri nemden 
korumak için; Frigya Akrilik Astar sulandırmadan ve rulo halinde yüzeye 
uygulanır. İkinci kat 1/2 oranında sulandırılarak ilk kat kuruduktan sonra
uygulanır. Astarın kuruması beklenmelidir. Parmakla astar üzerine bastırılır 
ve kuruma gerçekleşmiş ise diğer işlemlere geçilebilir. (Tüketim: 175-200 
gr/m² ) Çimentolu zemin şapları öncesinde harcın hızlı su kaybetmesini ve 
tozumayı engellemek için; Frigya Akrilik Astar sulandırılmadan yüzeye rulo 
yardımıyla uygulanır. Astarın kuruması için en az 24 saat beklenmelidir. 
Parmakla astar üzerine bastırılır ve kuruma gerçekleşmiş ise kaplama 
işlemine geçilir. (Tüketim: 160-200 gr/m² ) Mantolama Astar için; Frigya 
Akrilik Astar sulandırılmadan yüzeye rulo yardımıyla mantolama sıvası 
üzerine uygulanır. Astarın kuruması için en az 24 saat beklenmelidir. 
Parmakla astar üzerine bastırılır ve kuruma gerçekleşmiş ise kaplama 
işlemine geçilir. (Tüketim: 140-160 gr/m² ) Alçı, alçı plaka, kireçli sıva, 
yüzeyleri üzerlerine seramik yapıştırma için; Bu tür zeminlerde yapılacak 
en doğru uygulama Frigya Seramik Üstü Seramik Astarı kullanmaktır. Brüt 
beton yüzeylere sıva uygulama öncesi; Bu tür zeminlerde yapılacak en 
doğru uygulama Frigya Brüt Beton Astarı kullanmaktır.

SARFİYAT

Tüketim değerleri zeminin emiciliğine, ortam sıcaklığına ve neme göre 
değişiklik gösterir. Ortalama 100-200 gr/m² 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk Beyaz sıvı

Malzemenin İçeriği Akrilik kopolimer reçine esaslı sıvı

pH (200C) 7,0-9,0

Katı Madde Oranı %25-30

Yoğunluk ~1,00 kg/l

Kuruma Süresi 2 saat

Kat Uygulaması için 
Gerekli Süre

2 saat

Astar sonrası Diğer 
Uygulamalar için 
Gerekli Süre

24 saat

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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ADERANS ARTTIRICI HARÇ KATIKISI (F16)

TANIMI

Çimento esaslı harçlar için dayanım, su geçirimsizlik ve esneklik 
artırıcı olarak kullanılabilen akrilik reçine esaslı sıvı çimento 
katkısıdır. Kimyasal yapısı çimento hidratasyonu yürüten çimento 
bileşiklerini etkileyen ve verimi artıran bir sıvı karışımdır.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekânlar, yatay ve düşey kaplamalarda,
• Seramik, fayans, granit, cam mozaik yapıştırmasında, seramik 
üzerine yapılan uygulamalarda katkı olarak,
• Havuz içi yapıştırmalarında, su izolasyonu isteyen çatılarda, ısı 
yalıtım pano yapıştırma harçlarında katkı olarak
• Kendinden yayılan harçlarda, tamir harçlarında, gerilemelere 
ve çatlamalara müsait yüzeylerin kaplamalarında katkı olarak 
kullanılabilir.
• Beton donatıyı korozyondan korumak için tamirat öncesi katkı 
malzemesi olarak kullanılabilir.
• Yüzeylerde seyredilerek astar olarak da kullanılabilir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• Dış yüzeylerde 24 saat içerisinde don olacak yüzeylerde kesinlikle 
kullanılmamalıdır.
• Direk güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C arası olduğu durumlarda 
uygulama yapılmalıdır. Dış yüzey uygulamalarında uygulamadan 
sonra yüzey 24 saat içerisinde güneşten, yağmurdan, rüzgardan ve 
dondan korunmalıdır. 
• Frigya Aderans Arttırıcı Harç Katkısı, kimyasal yapısından ötürü 
çimentolu harçların çalışma süresini kısaltır. 
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formunu üreticiden temin ediniz.

AVANTAJLARI

• Çimento ile güçlü bir bağ kurar.
• Aderans ve geçirimsizlik sağlar.
• Donma-çözünme dayanımı yüksektir.
• Harcın eğilme ve basma dayanımlarını artırır.
• Harcın yapışma mukavemetini artırır.  
• Yüksek elastikiyet özelliği katar.

YÜZEY HAZIRLIĞI
 
Kullanılacak malzemeye göre yüzey hazırlığının önceden yapılması 
gerekir. Genellikle çimento yüzeylerin sağlam, temiz ve harç uygulamasını 
engelleyecek tozdan, yağdan vb.  arındırılmış olması gerekmektedir.
Uygulanacak yüzeyde kırık, gevşek parçalar ayıklanmalı ve hızlı bir şekilde 
tamir edilmelidir. 

KULLANIM ŞEKLİ

Çimento esaslı yapıştırma harçları, sıvalar, tamir harçları, derzler ve zemin 
şapları ile karışım oranlarında önerilen miktarda Frigya Aderans Arttırıcı 
Harç Katkısı, istenilen uygulama kıvamına göre karıştırılarak elde edilir. 
Karışım oranlarında belirtilen karışım miktarları dışına çıkılmamalıdır. Aksi 
halde performans artırıcı etki tersine performans düşürücü etki gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Beyaz Sıvı

Malzemenin İçeriği Modifiye stiren akrilik polimer 
katkılı sıvı emülsiyon

pH (200C) 7,0-9,0

Katı Madde Oranı %40-45

Sıcaklı Dayanımı -30°C / +90°C (sertleşmiş çimento + 
katkılı harç)

Yapışma Dayanımı 
(EN 1542)

≥ 2 N/mm²  (28 gün-beton)

Basma Dayanımı 
(EN 196-1)

≥ 20 N/mm²  (7 gün)
≥ 30 N/mm²  (28 gün)

Kap Ömrü Çimentolu harcın kap ömrünü % 
25 kısaltır.

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.
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ÇİMENTO ESASLI DERZ TÜKETİM TABLOSU

SERAMİK 
EBATLARI

DERİNLİK: 8MM

DERZ GENİŞLİKLERİ

2mm(g/m2) 3mm(g/m2) 4mm(g/m2) 5mm(g/m2) 6mm(g/m2) 7mm(g/m2)

10 x 10 cm 525 775 1025 1325 1550 2050

10 x 20 cm 400 575 775 1000 1150 1550

15 x 15 cm 350 525 700 875 1050 1400

15 x 20 cm 300 450 600 750 900 1200

15 x 30 cm 275 400 525 700 800 1050

20 x 20 cm 275 400 525 700 800 1050

20 x 25 cm 250 350 500 625 700 1000

20 x 30 cm 225 325 450 575 650 900

30 x 30 cm 175 275 350 450 550 700
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EPOXY ESASLI DERZ TÜKETİM TABLOSU

SERAMİK 
EBATLARI

DERİNLİK: 8MM

DERZ GENİŞLİKLERİ

2mm(g/m2) 3mm(g/m2) 4mm(g/m2) 5mm(g/m2) 6mm(g/m2) 7mm(g/m2)

10 x 10 cm 865 1150 1440 1730 2300 2880

10 x 20 cm 650 865 1080 1300 1730 2160

15 x 15 cm 575 770 960 1150 1540 1920

15 x 20 cm 510 675 840 1010 1345 1680

15 x 30 cm 435 580 720 865 1150 1440

20 x 20 cm 435 580 720 865 1150 1440

20 x 25 cm 390 520 650 780 1040 1300

20 x 30 cm 360 480 600 720 960 1200

30 x 30 cm 290 385 480 575 770 960


