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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.




