
 

  
 

KRİSTALİN DOLGU SİSTEMİ 
 

 Tek bileşenlidir (sadece su eklenir) 

 Hızlı priz alır ve derhal yüksek direnç kazanır 

 Metalik değildir (paslanmaz veya bozulmaz) 

 Aktif sızıntılara karşı dolgu malzemesi, derz dolgusu ve su durdurucu yapıların inşasında kullanılır 

 Yüksek bağ dayanımı sayesinde çekme yapmaz 
 

 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 
 

SUPERSHIELD CRYSTALGROUT tek bileşenli gri bir tozdur. Su ile karıştırarak, enjeksiyon dolgusuna 
uygun, çekme yapmayan, serbest akışlı bir harç elde edebilir veya yama için kullanılan çekme yapmayan 
bir dolgu malzemesi hazırlayabilir veya inşaat derzlerinde üçgen şeklinde kristalin su bariyerleri elde 
etmek için kullanabiliriz. Bu ürün SUPERSHIELD DPC kristalin teknolojisi ile zenginleştirilmiştir ve priz 
alma esnasında genleşir. 

 

ÖZELLİKLER 
 

SUPERSHIELD CRYSTALGROUT aktif sızıntıların durdurulmasında kullanılan yüksek dayanımlı, çekme 
yapmayan, serbest akışlı, özel olarak formüle edilmiş bir harçtır.  Sıvı halde iken kontrollü hacim artışı 
meydana gelir ve priz aldıktan sonra çözünmeyen higroskopik kristaller meydana getirerek gözenek ve 
ince kanalları doldurur. Çekme yapmaması, yüksek bağ dayanımı ve su yalıtımı özelliklerinden dolayı, 
yama yapma, yatay ve dikey derzlerde önceden oluşan oyukların kapatılması, inşaat derzlerinde üçgen 
şeklinde su bariyerleri oluşturulması ve sıva amacıyla kullanılabilir.  

 

KULLANIM ALANLARI 
 

SUPERSHIELD CRYSTALGROUT betondaki boşluklar, gözenekler ve ince kanalların, uygun basınçtaki sıva 
ekipmanı ile kapatılmasında kullanılır. Aynı zamanda aşağıdaki kullanımları söz konusudur: 

 

 gözeneklerin onarılması, çatlakların doldurulması ve bağ deliklerinin oluşturulması 
 su yalıtımı macununun hazırlanması ve üçgen şekilli su bariyerlerinin oluşturulması 

 

Tüketim: m2 başına hesaplanan miktar (kuru harç) 1600 kg 
 
 

SERTLEŞEN HARCIN ÖZELLİKLERİ 

Ürün Kodu 005 

Renk Gri 

Basınç dayanımı* [N/mm²] 28 gün sonra 94,0 

Bükme çekme dayanımı* [N/mm²] 28 gün sonra 12,0 

Kimyasalın tavsiye edilen kullanımı: Betonda Enjeksiyon Dolgusu 

 

 

 

Burada verilen bilgiler uzun bir süre boyunca edindiğimiz deneyim ve eldeki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Ancak, başarılı bir sonuç için münferit vakaya ilişkin tüm koşulların dikkate alınması 
gerektiğinden herhangi bir garanti veremiyoruz. Gerekli miktarlara ilişkin bilgiler sadece ortalama bilgilerdir ve belirli durumlarda daha fazla olabilir. 

SUPERSHIELD CRYSTALGROUT www.supershieldglobal.com 

ÜRÜN VERİLERİ 
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