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TANIM TEKNİK ÖZELLİKLER

UYARI VE ÖNERİLER

KULLANIM ALANLARI
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UYGULAMA

TÜKETİM

RAF ÖMRÜ

Normal priz alan çimento ve kum ile yapılan duvar harç ve 
sıvalarının işlenebilirliğini artıran kullanıma hazır, sıvı, hava 
sürükleyici ve akışkanlaştırıcı harç katkısıdır. 

Tuğla ve blok yapıları ile ilgili işlerde,
Şantiyede üretilen harç veya hazır sıva karışımlarında,
İnce ve kaba sıvalarda kullanılır.
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Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile 
yıkanmalıdır.
LW-400, kuru çimento kum karışımına eklenmemelidir.
Çok yüksek dayanımlı harç üretimi istendiğinde, hava içeriğinin 
sürekli kontrolü tavsiye edilir. Aşırı hava sürükleme dayanımları 
olumsuz yönde etkileyecektir.
Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve 
yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Cilde temasından sakınılmalıdır. Temas halinde bol su ile yıkayın.

LW-400 Çimento ağırlığının %0,1–0,5’i kadar (100 kg çimento için 
100–500 g) ilave edilir.
LW-400 temiz karışım suyuna önceden ilave edilerek, hazırlanmış 
kuru kum ve çimento harmanına katılır.
Karıştırma üniform bir kıvam elde edilene kadar sürdürülmelidir.
Optimum katkı dozu harçtan istenen işlene bilirlik ve işlene bilirlik 
süresi ile ortam sıcaklığı ve kumun kalitesine göre değişebilir.

AMBALAJ
1 kg ve 30 kg plastik bidon ve 1000 kg IBC

Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, aşırı sıcaktan, doğrudan 
güneş ışığından ve dondan koruyunuz. Üretim tarihinden itibaren 12 
aydır. 

Çimento ağırlığının %0,1–0,5’i kadar ilave edilir.
Harç karışımları için çimentonun %2-3 oranında 
Harç karışımları için çimentonun %2-3 oranında 

Kullanımı kolay ve ekonomiktir.
Harçların yüzey gerilimini azaltarak karışım suyunun daha etkili hale 
gelmesini sağlar.
Karışımda düzgün dağılmış mikro hava kabarcıkları yolu ile harcın 
akıcılığını, işlenebilmesini ve kohezyonunu iyileştirir.
Harç daha kolay işlenir ve zayiatı azalır. Don dayanımını artırır.
Bu katkı ile karışımın su içeriği azaltılabilir bu da basınç ve yapışma 
dayanımlarının artmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzey yapışmayı önleyecek gevşek kalıntılardan arındırılmalıdır.
Fazla hava girişi oluşturmaması için gereğinden fazla
çalkalanmamalıdır.

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)0C sıcaklık ve %50 bağıl nem)  elde edilmiş olup şantiye ortamındaki 
uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde 
oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Görünüm
Uygulama sıcaklığı
pH
Yoğunluk
Donma noktası

Kahverengi sıvı
(+5°C) - (+30°C)
9-10
1,048±0,02 kg/L
-8°C


