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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.


