
PANELFİX SON KAT
ISI YILITIM LEVHA SIVASI

TANIMI UYGULAMA 
Binalara iç veya dıştan uygulanan ısı yalıtım levhalarının Uygun bir kaba gerekli miktarda su konur. Üzerine toz  
(XPS,EPS, taş yünü) üzerine sıva yapılması için halindeki malzeme yavaş yavaş ve karıştırılarak eklenir. 
eliştirilmiş polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, çimento Devirli matkap bu iş için uygundur. 2 dakika karıştırılır, 5 dakika 
Esaslı tek bileşenli bir sıva malzemesidir. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılır ve uygulamaya başlanır.

Pere PANELFİX yapıştırıcı ile ısı yalıtım levhaları yapıtırıldıktan ve
KULLANIM ALANI dübellendikten sonra levha üzerine Pere Son Kat harcı bir kat 
Panelfix Son Kat, ısı yalıtım levhaları (XPS:Extrude uygulanır. Daha sonra sıva filesi (Fiber-ağ) ilk kata yukardan 
Polistrilen, EPS: Expanded Polistiren veya taş yünü ) aşağı doğru gömülür. Ardından ikinci kat yapılmalıdır. 
üzerine sıva olarak kullanılır. Yüzey kürünü aldıktan sora istenilen renk boya veya harhangi

bir kaplama uygulanabilir. 25 Kg. lık bir torba için 5-5,5 lt su
ÖZELLİKLERİ kulanılmalıdır. Uygulama kalınlığı 3 mm olmalıdır.

* Kolay hazırlanır, işlenebilme süresi uzundur. 
* Yeterli yapışma ve esneklik sağlanır. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
* Uygulaması kolaydır ve estetik görünümlüdür. Sertleşmiş malzemeyi tekrar su katıp kullanmayınız.
* Boyanabilir. Dış yüzey ulgulamalarında kaplamış yüzeyi ilk gün aşırı güneş,
* İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. rüzgaz ve yağmurdan korunması gerekir. 
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* İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. rüzgaz ve yağmurdan korunması gerekir. 
Donatı filesi birleşim noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek 
uygulanmalıdır. 
Pence ve kapı köşeleri ilave donatı filesi ile takfiye edilmelidir. 
Aşırı sıcaklarda ani su kaybının önlenmesi için yüzey belirli 
aralıklarla püskürtme yöntemi ile nemlendirilmelidir. 
Dondan korunmalıdır.

NOT :   ÖNEMLİ HALLERDE TEKNİK  
GRUBUMUZLA GÖRÜŞÜNÜZ.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Şekli : Toz Kullanma ısısı : + 5 °C , + 30° C
Renk : Gri
Yoğunluk : Toz 1.44 kg/lt. Taze harç 1.62 kg./lt. Depolama ömrü : Açılmamak kaydı ile 6 ay
Ambalaj   : 25 kg.lık torba

Basınç mukavameti : 28 günde ,-2,5 Mpa Sarf : 1 mm kalınlık için -1,30 kg/m2 toz

Çalışma Süresi : 1 saat (20 °C ve %50 bağıl nem) Ambalaj : 25 Kg. lık Kraft Torba


