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GENEL
PERE RAPİD  PLUG, Alüminatlı çimento dolayısıyla yüzeyin nisbeten kuruması
esaslı , çabuk priz yapan üniversal temin edilir. Bu durumda
hazır bir harçtır. PERE RAPİD PLUG, uygulaması ile de yüzey

tamamen kurutulur.
Takiben de PERE HİDRO - 1'li harç ile örtülür.

KULLANMA ALANI PERE - HİDRO - 1 broşüründe izah edildiği
PERE RAPİD PLUG, ıslak yüzeylerde bilhassa şekilde, yeterli katların bitiminden sonra plastik
PERE HİDRO - 1'in uygulanmasından önce hortumlar çıkarılarak PERE SÜPER RAPİD ile tıkanır.
sızıntı suların kurutulmasında, drenaj Ve PERE HİDRO - 1'li harç ile tecrit
hortumlarının tesbitinde kullanılır. emniyetli bir şekilde tamamlanır.

Soğuk havalarda priz yavaşlar, bu halde ılık su
kullanılması tavsiye edilir.

HAZIRLANMASI PERE RAPİD PLUG bazı durumlarda 
PERE RAPİD PLUG, yeterli miktarda PERE SÜPER RAPİD gibi tazyikli suların
su ile sulandırılır. kesilmesi için tıkaç olarak da kullanılabilir.
Karışım, plastik bir kabın içinde süratle Bu durumda hazırlanan harç elde bir miktar
karıştırılarak uygulanır. Sızıntı suların çok tutularak harcın ısınmasına yakın tatbik edilir
yoğun olduğu durumlarda kuru olarak da ve tam sertleşene kadar bir mktar elle
kullanılabilir. bastırılır.
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kullanılabilir. bastırılır.

UYGULAMA DİKKAT 
Hazırlanmış olan çimento hamuru, süratle PERE RAPİD PLUG, kostik özelliğinden dolayı
ıslak yüzeye mala veya  lastik eldivenle yakıcıdır. Çalışırken lastik eldiven 
sürülür. Hızlı priz aldığı için harç  küçük kullanılmalı ve gözler korunmalıdır.
partiler halinde hazırlanmalıdır. Göze kaçması halinde bol su veya
Kuvvetli akıntıların olması halinde sirkeli su ile yıkanmalıdır.
bunlara yine PERE RAPİD PLUG
hamuru yardımıyla plastik hortum tesbit ÖNEMLİ İŞLERİNİZDE, Teknik Grubumuz
edilerek suların drene edilmesi, ile görüşünüz.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Şekil             : Toz Depolama : Bozulmamış ambalajlarda 6 ay

Renk              : Gri Ambalaj : 5 veya 10 kg.'lık plastik kova
25 kg.'lık torba


