
 
 
 
 
 

ÇOK AMAÇLI POLİMER DAĞILIMI  
 

 
• Konsantre yüksek performanslı formül 

• Önemli ölçüde iyileştirilmiş işlenebilirlik 

• Artırılmış güçlü yönler ve sızdırmazlık 

• Pürüzsüz alt katmanlarda bile mükemmel yapışma 

• Azaltılmış çatlama 

• Buzlanma ve donma / çözülme hasarına karşı yüksek direnç 

• Harçların ve betonların kimyasal direncini arttırır. 
 
 
 
ÜRÜN TANIMI   
 
SUPERSHIELD BONDPLAST, Portland çimento bileşimlerini güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış 
ve astar su yalıtım kaplamasında, su yalıtım sıvasında, korozyon önleme kaplamasında, Endüstriyel 
zemin döşemesinde, Fayans yapıştırmalarında ve tamir harçlarında kullanılan çok amaçlı yüksek katılar, 
polimer dağılımıdır. SUPERSHIELD BONDPLAST kürleme özelliklerini geliştirir, Bağlama ve güçlü yönü 
arttırır, mükemmel su ve hava koşullarına direnç sağlar ve büzülme çatlağını azaltır. 
 
 
 
AŞAĞIDAKİLER İÇİN TAVSİYE EDİLİR  

 
• 4’ü 1 arada: Bağlayıcı madde - su yalıtım katkı maddesi (CE sertifikalı) - plastikleştirici - güç 

arttırıcı 
• İşleyiciler ve şaplar için bağlayıcı sulu harç katları  
• Yüksek yapışma ve azaltılmış çatlama ile su yalıtımı işlemesi ve kaplaması (aynı zamanda 

alçıtaşı ve kireç bazlı sıvalarla bağlayıcı madde veya geliştirici olarak kullanım için uygundur) 
• Azaltılmış yüzey tozlanması ve yüksek su ve aşınma direnci ile yüksek mukavemetli zemin şapları 

/ kaplamaları 
• Yama, tamir ve harçları yeniden profilleme  
• Duvar derzleri için derzleme harcı 
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TEKNİK VERİLER 
Ürün Kodu SMP101 

Renk Beyaz Renkli 

Kimyasal Baz Polimer değiştirilmiş dağılım 

Yoğunluk 1.01 – 1.04 kg/litre [23°] 

Klor İçeriği <%0,1 kütle ile 

Alkali İçeriği <%0,4 kütle ile 

Korozyon Davranışı EN 934-1 madde 5.1 ile uyumlu  

 
 
 
 
TÜKETİM / KARIŞTIRMA ORANI  

UYGULAMA 
SUPERSHIELD  
BONDPLAST  
SU: ÇİMENTO 

SUDA 
SEYRELTME 

UYGULAMA 
BÖLGESİ  

BELİRTİLEN TAVSİYE 
EDİLEN SEYRELTMELERDE 
BONDPLAST TÜKETİMİ  

Astar 
 
- 
 

1 : 0.3 Çatlak doldurma 
v.b.  

Suda 0.033 litre/m2 kalınlık: 
0.5 ~ toz oranı  

Su yalıtımı 
sulu harç 
kaplaması  

 
1 : 4 : 8-10 

 
1 : 4 Su Yalıtımı 

Kaplaması Kat başına 0.075 kg/m2 

Polimer Harcı  
 
- 
 

1 : 6 Polimer Tamir 
Harcı  

Suda 0.035 kg/m2 kalınlık: 
0.5 ~ toz oranı 

Polimer 
Betonu  

 
- 
 

1 : 8 Tamir Betonu ve 
sıva 

Suda çimento ağırlığı olarak 
%4 – 6: 
0.5 toz oranı  

Yüksek 
Performanslı 
Polimer 
Betonu  

 
- 
 

1 : 4 Tamir Betonu ve 
Sıva  

Suda çimento ağırlığı olarak 
%10 – 15: 
0.5 ~ toz oranı 

Genel Sıvama   200 ml/50 kg 
çimento torbası  

 
- 
 

İç ve Dış  
Duvarlar 

Suda çimento ağırlığı olarak 
%0.4: 
0.5 ~ toz oranı  

Su Yalıtımı 
Sıvası - 

 
1 : 4 

 

Beton ve Kagir   
Duvar 

Suda çimento ağırlığı olarak 
%4 – 6: 
0.5 ~ toz oranı  
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UYGULAMA TALİMATLARI 

 
YÜZEY HAZIRLIĞI 
Yağ ve gres yağı, toz ve gevşek veya parçalanabilir 
parçacıklar içermeyen temiz ve kuru, homojen 
yüzey. Boya, çimento talaşı, eski kaplamalara ve 
diğer kirleticiler olmamalı. Çimento esaslı alt 
katmanlar, temiz su ile önceden doyurulmuştur 
kuru yüzeyli olmalıdır.  
  
KARIŞTIRMA 
Supershield Bondplast, yukarıdaki tabloya göre 
uygulama tipine bağlı olarak çimentoya/çimento 
harcına/betona/sulu harca eklenecektir. Çimento 
harcı için seyreltilmiş Supershield Bondplast 
karışımı, tabloya göre hacimsel olarak tercihen elle 
yapılmalıdır.  
 
UYGULAMA 

SU YALITIM KAPLAMASI  
Tabanı, yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde 
hazırlayın. İnce bir katman elde etmek amacıyla 
hacimsel olarak Supershield Bondplast : Su = 1 : 4 
kullanarak su yalıtım sulu harcını yayın. Sulu harç 
katmanı hala ıslak ve yapışkan haldeyken, 
hacimsel olarak Supershield Bondplast : Su = 1 : 4 
dışında yapılan harcı uygulayınız ve kürek / fırça ile 
işlemi bitiriniz. Uygulama esnasında Supershield 
Bondplast ve çimento karışımının, çimento 
partiküllerinin çökelmesini engellemek için sürekli 
olarak karıştırılması gereklidir. Hazırlanan 
malzeme, sıcaklık, nem v.b. bağlı olarak 20-30 
dakika içerisinde kullanılmalıdır. Su yalıtım sulu 
harç katmanı olarak kullanıldığında, daha uzun 
ömür için üstteki şap tarafından korunması için 
minimum iki kat tavsiye edilir. Standart kaplama 
sistemi, birinci ve ikinci kat arasında Supershield 
Refab kumaş katman yerleştirilerek ayrıca takviye 
edilebilir.  

DUVAR DERZLEME 
Alt katmanı yukarıda belirtildiği şekilde hazırlayın. 
Supershield Bondplast : Su = 1 : 68 kullanarak ince 
kum ile sağlam bir harç yapın. Bölgeyi yukarıdaki 
gibi su yalıtımı katmanı ile doymuş hale getiriniz. 
Kat hala ıslakken, harcı uygulayınız ve derhal 
bitiriniz veya gerekirse yüzeyi tekrar şekillendiriniz.  
 

 
POLİMER BETON 

Supershield Bondplast'ı hacim olarak 1 : 8 veya 1 : 
4 oranında su ile seyreltiniz. Harcı, bu ölçülü sıvı ile 
hazırlayınız. Supershield Bondplast ile küre tabi 
tutulmuş sıva daha hızlı sertleşecektir ve su 
geçirmez hale gelecektir. Bu polimer beton tipi, en 
iyi performans için tüm tamir işlerinde 
kullanılmalıdır. 
 
 

YAPIŞTIRMA BAŞARILI BETON DÖKMELER 
Yüzeyi yüksek basınçlı püskürtme ile yıkayınız. 
Hacim olarak Supershield Bondplast : Su = 1 : 68 
ile macunsu bir harç hazırlayınız. Bu harcı, 20-30 
mm kalınlığında bir tabakada olmak üzere yüzeye 
uygulayınız. Yaklaşık bir saat sonra taze betonu 
dökünüz. Müteakip sıva tabakaları arasında 
yapıştırıcı madde olarak kullanıldığında aynı 
prosedüre riayet edilecektir. 
 
 
KÜRLEME  
Islak burlap/gunny torba/hessian bez ile 3-5 gün. 
Su ile kaplanmamalıdır. 
Notlar: 
Aletlerin Temizliği: Kullandıktan hemen sonra tüm 
aletleri ve uygulama ekipmanını su ile temizleyiniz. 
Sertleşmiş / kürlenmiş malzeme ancak mekanik 
olarak çıkarılabilir. 
Bekleme Süresi: Sıcaklığa ve neme bağlı olarak su 
yalıtım kaplaması olarak 2-6 saat. 
 
 
SINIRLAMALAR 
Doğrudan güneşte ve/veya güçlü rüzgarlarda 
uygulama yapmaktan kaçının. Yalnızca sağlam 
hazırlanmış alt katmanlara uygulayınız. Maksimum 
tabak kalınlığını aşmayınız. Su yalıtımı veya nem 
geçirmezlik uygulaması için her zaman en az 2 kat 
kullanınız. Şiddetli su nüfuz eden bölgelerde üç kat 
gerekli olabilir. Yeni uygulanan malzemeyi 
yağmurdan v.b. koruyunuz.   
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UYGULAMA TALİMATLARI  

 
SAĞLIK VE GÜVENLİK  
Supershield Bondplast, cilt tahrişine neden 
olabilecek kimyasallar içerir. Kişisel tedbir için, bu 
ürünün kullanımı sırasında koruyucu eldiven ve 
güvenlik gözlüğü takılması tavsiye edilir. Ürün 
gözlere temas ederse, derhal temiz suyla yıkayınız 
ve belirtiler devam ederse tıbbi yardım alınız.  
 
 
SAKLAMA 
Supershield Bondplast, doğrudan güneş ışığından 
korunmuş olarak +5°C ve +25°C arasındaki kuru 
koşullarda hasar görmemiş ve açılmamış, orijinal 
mühürlü ambalajında saklanmalıdır. Donmaya karşı 
koruyunuz.  
 
AMBALAJ 
1 litre, 5 litre, 10 litre ve 25 litre kaplarda mevcuttur.  
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