
PANELFİX ISI
ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI

TANIMI UYGULAMA 
Yapılarda içerden veya dışardan uygulanan ısı Uygun bir temiz kaba gerekli miktarda su konur. Üzerine toz 
yalıtımlarında, yalıtım levhalarının dübellenme halindeki malzeme yavaş yavaş ve karıştırılarak eklenir. Yavaş 
öncesi yapıştırılmasını sağlayan polimer katkılı devirli matkap bu iş için uygundur. 2 dakika karıştırılır, 5 dakika 
çimento esaslı yapıştırıcı hazır harçtır. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılır ve uygulamaya başlanır.

Isı yalıtım levhalarının arka yüzeyinin tüm kenarları boyunca 
KULLANIM ALANI sürekli olarak ve ortalarına mala ile nokta şeklinde harç yerleştirilir.
Binalarda ısı yalıtım levhalarının (XPS,EPS ve taş yünü) Sorunlu yerlerde yapıştırıcı panellerin tüm yüzeyine sürülmelidir.
yüzeye yapıştırılmasında kulanılır. Levhalar yapıştırılırken istenilen düzey ve eşitlik sağlanmalıdır.

Ortam sıcaklığına bağlı olarak yapıştırıcı yeterli kürünü aldığında 
ÖZELLİKLERİ mekanik dübel ile tutturulur.

* Kulanımı kolaydır. Sadece su ilave edilir Uygulama yapılacak yüzey, sağlam,oynak,yağlı ve zayif parça
* Düşey ve yatay uygulamalara elverişlidir. içermemelidir. Yüzey öncede ıslatılarak doygun hale getirilmelidir.
* Plakalar kayma ve sarkma yapmaz. Yüzey ve çevre sıcaklığı 5 derece ile 30 derece arasında olmalıdır.
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* Plakalar kayma ve sarkma yapmaz. Yüzey ve çevre sıcaklığı 5 derece ile 30 derece arasında olmalıdır.
25 Kg.lık bir torba için 5 - 5,5 lt. su kulanılmalıdır.
Uygulama kalınlığı en az 3 mm en fazla 6 mm olmalıdır. 

NOT :   ÖNEMLİ HALLERDE TEKNİK  
GRUBUMUZLA GÖRÜŞÜNÜZ.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Şekli : Toz
Renk : Gri
Yoğunluk :      toz 1.44 kg/lt. - Taze harç 1.62 kg./lt. Kullanma ısısı : + 5 °C , + 30° C
Ambalaj   :     25 kg.lık torba Depolama ömrü : Açılmamak kaydı ile 6 ay
Yapışma Mukavemeti    : 0.25 N/mm² Sarf : Beher m² ye 4 ila 7  kg
Çalışma Süresi : 60 Dakika (20 °C ve %50 bağıl nem) Ambalaj : 25 Kg. lık Kraft Torba
Açık Bırakma  Süresi : 20 Dakika


