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İyi bir yapışma ve daha fazla elastikiyet sağlayan, çimento bağlayıcılı harçların 
suyu hapsetme etkisini arttıran ve bir sonraki tabaka için bir aderans köprüsü 
oluşturan, kullanmaya hazır emülsiyon. İçeride ve dışarıda işlenebilir: 
 
Kullanım Amacı:  
Yapıştırma emülsiyonu, sıvı katkı olarak, çimento bağlayıcılı harç, yapıştırıcı, 
macunlar ve betonlarda kullanılır. Emülsiyon; daha fazla yapışma gücü ve 
elastikiyet sağladığından ve çimento bağlayıcılı fayans yapıştırıcıların su 
yalıtım etkisini arttırdığından, özellikle yüksek termik gerilmelerin mevcut 
olduğu durumlar ile büyük boyutlu seramikler ve doğal taş levhalarda 
kullanılmak üzere uygundur. Yapıştırma emülsiyonu, ayrıca, örneğin; ahşap döşemeler gibi sorunlu 
zeminlerin üzerine gelecek tabakalara astar olarak kullanılmak üzere de uygundur. 
 
Malzeme:  
Yapıştırma emülsiyonu, üstün nitelikli, solvent içermeyen, plastik dispersiyondur. Kullanıma hazır olan 
malzeme, bir taraftan harcın su yalıtım gücünü arttırırken, diğer taraftan harcın; zemin ile harç veya 
yapıştırıcı arasındaki tutunma ve yapışma gücünü arttırır.  Yapıştırma emülsiyonu, iç ve dış mekanlarda 
kullanıma uygundur.  
 
İşleme:  
Malzeme, yapıştırıcı, harç veya beton katkı maddesi olarak kullanılacaksa, aşağıda belirtilen karışım 
oranlarını dikkate alarak, hazırladığınız karışımı, işlenebilir bir kıvam elde edene kadar karıştırın; gerekmesi 
durumunda malzeme ilave edilebilir.  
 
Astar veya aderans köprüsü olarak kullanılacaksa, yapıştırma emülsiyonunu, örneğin; bir boya rulosu veya 
duvar kağıdı fırçasıyla daha önce temizlediğiniz zemine sürün.  Aderans köprüsü olarak kullanılacaksa, 
izleyen harç tabakasını henüz mat bir ıslaklıkta olan yapıştırma emülsiyonun üzerine uygulayın (ıslak üzeri 
ıslak).  
 
Malzemenin güçlü emiş özelliklerine sahip yüzeylerde astar olarak veya toz bağlayıcı olarak kullanılması 
durumunda, harç uygulanmadan önce yapıştırma emülsiyonunun kuru olması gerekmektedir. 
 
Ürün, + 5 °C'den düşük hava, malzeme ve zemin sıcaklıklarında işlenmemelidir. 
 
İşlenebilirlik Süresi:  
Malzeme, aderans köprüsü/astar olarak kullanıldığında, + 20 °C'de yaklaşık 15 - 20 dakika boyunca 
işlenebilir; malzemenin fayans yapıştırıcı veya şap katkı maddesi olarak kullanılması durumunda, 
işlenebilirlik süresi, harcın işlenebilirlik süresine bağlıdır. 
 
Sarfiyat:  
Aderans köprüsü veya astar olarak, zeminin emiş gücüne göre, m

2
 başına yaklaşık 0,2 l yapıştırma 

emülsiyonu gerekmektedir. Çimento bağlayıcılı fayans yapıştırıcılar için karışım oranı: 5 kg fayans 
yapıştırıcıya, yaklaşık 1 l yapıştırma emülsiyonu ve 0,5 l su ilave edilir. Harç katkı malzemesi olarak 
kullanıldığında, yapıştırma emülsiyonu, karma suyuna katılmalıdır. Her ambalajın üzerinde belirtilen karma 
suyu oranının yarısı kullanılmalı ve diğer yarısının yerine yapıştırma emülsiyonu kullanılmalıdır. Kullanılan su 
oranının yarısı ve yapıştırma emülsiyonu (1:1 oranda), ambalajın üzerinde belirtilen karma suyu oranına eşit 
olmalıdır. 
 
Zemin:  
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Zemin, sağlam, taşıma kapasitesine sahip ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ veya boşta duran 
parçacıklar ile tüm boyalar temizlemelidir. Eski zeminler, yapıştırma emülsiyonunu sürmeden önce, test 
edilmeli ve gerekmesi durumunda pürüzlendirilmelidir. Örneğin; gözenekli beton veya alçıpan gibi emici 
zeminlerin tüm yüzeyleri, astar malzemesi inceltilmeden astarlanmalıdır. Emülsiyonun toz bağlama amaçlı 
kullanılacak olması durumunda, bir sonraki kaplama uygulanmadan önce, emülsiyon kuru olmalıdır.  
Emülsiyon, hava koşullarına bağlı olarak, yaklaşık 4 saatte kurur. Emülsiyonun aderans köprüsü olarak veya 
örneğin; yoğun, pürüzsüz veya ahşap zeminlerin üzerinde kullanılacak olması durumunda, harç, yapıştırıcı, 
macun vb. uygulanabilmesi için emülsiyonun kurumasını beklemeye gerek yoktur; tüm bu malzemeler, 
henüz mat bir ıslaklıkta olan emülsiyonun üzerine uygulanabilir.  
 
Depolama:  
Don tehlikesi olmayan kuru bir yerde ve orijinal ambalajında depolayın.  
 
Ambalaj: 
1 l kap 
5 l kova 
 
 
Açıklamalar: 
Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır. 
 
Ambalajın üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkate alınız. 
 
Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm 
uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını 
öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili 
olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir. 

 

Gerekli diğer bilgiler için:  
Çağrı merkezi:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
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