
MasterEmaco® S 285 TIX (Eski Adı ALBARIA® STRUTTURA)

Tanımı

MasterEmaco® S 285 TIX, tarihi yapılar için 
geli!tirilmi!, puzolanik kireç esaslı, çimento 
içermeyen, yüksek mukavemetli, tiksotropik 
onarım harcıdır.

Kullanım Yerleri

Q Yı"ma duvarların mantolanmasında,
Q Kemer ve tonozların mantolanmasında,
Q Duvar ve sıva onarımlarında,
Q Duvar derzlerinde karbon çubukların 

yerle!tirilmesinde,
Q Yı"ma temellerin onanmı ve güçlendirilmesinde,
Q #çine agrega ilave edilerek dö!eme onarımları 

veya kalın mantolama uygulamalarında onarım 
harcı olarak kullanılır.

Avantajları

Q Çimento içermez.
Q Mekanik dayanımları yüksektir.
Q Yapı!ma dayanımı yüksektir.
Q içerdi"i suda çözülebilir tuzlar sınırlandırılmı!tır.
Q Kolay hazırlanır ve uygulanır.
Q Nefes alabilir, su buharı geçirimlili"i yüksektir.
Q Kapiler su emme özelli"i dü!üktür.
Q Çiçeklenme direnci yüksektir.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlı!ı

Tarihi kargir yapıların onarılacak ve sıvanacak 
yüzeylerinin sa"lam, tozsuz ve temiz olmasına 
dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak 
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her türlü ya!, gres, pas vb. maddelerden iyice 
temizlenmelidir. MasterEmaco® S 285 TIX 
uygulanacak duvar yüzeyinin harcın yapı"ma ve 
priz süresini iyile"tirmek için önceden 
nemlendirilmesi gerekmektedir. E!er yüzeyde 
su akıntısı varsa uygun bir tıkaç yardımı ile 
kapatılmalı ve su drene edilmelidir. Yüzeyde 
yapı"mayı engel leyecek serbest su 
bulunmamalıdır.

Karı!tırma

Uygun su miktarı, bir ölçek yardımıyla temiz 
karı"tırma kovasına bo"altılır. MasterEmaco® 
S 285 TIX, yava" yava" ilave edilerek 400- 600 
devirli bir karı"tırıcı ile homojen ve topaksız bir 
karı"ım elde edilinceye kadar 4 dakika karı"tırılır. 
Yakla"ık 4 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye 
karı"tırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır 
hale gelir.

Karı!ım Oranları

Uygulama Yöntemi

Hazırlanan harç kalınlı!ı 1 -5 cm arasında olacak 
"ekilde mala ile uygulanır. Harcın suyunu çekmesi 
beklenir ve sıvacı fırçası ile çekmi" harcın üzerine 
su serpilerek çelik veya ah"ap mala ile yüzey 
istenilen "ekilde bitirilir. Birden fazla kat halinde 
yapılacak uygulamalarda, bir önceki katman 
sertle"tikten sonra, her bir katman en fazla 5 cm 
kalınlı!ında olacak "ekilde uygulama yapılmalıdır. 
Yeni katman uygulanmadan önce bir önceki 
katman nemlendirilmelidir.
Taze harç içerisine a!ırlıkça % 30-35 oranında 
temiz yıkanmı", dane boyutu 5-20 mm arasında 
de!i"en agrega ilave edilerek "ap ve beton 

benzeri kalın uygulamalar için harç hazırlanabilir. 
Harç hazırlı!ı sırasında istenilen kıvama göre su 
miktarı (%10-15) bir miktar artırılabilir.
Atmosfere açık geni" yüzeyler, özellikle sıcak, 
kuru ve rüzgarlı ortamlarda, uygulamadan sonra 
24-48 saat süreyle ıslak çuval veya su ile hızlı 
buharla"maya kar"ı korunmalıdır.

Sarfiyat

1 m2 geni"li!inde ve 1 cm kalınlı!ında sıva elde 
etmek için 17,0 kg kuru ürün gereklidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Q Uygulama yapılırken ortam ve yüzey ısısı + 
5oC’ nin altında ve 40oC’nin üzerinde 
olmamalıdır.

Q Malzemenin prizini tamamlaması için, ortam 
ve zemin ısısı, izin verilen minimum sıcaklı!ın 
altına dü"memelidir.

Q Dı" yüzey uygulamalarında, yüzeyin 
uygulamadan sonra ilk 24-48 saat arasında 
güne"ten, rüzgardan, ya!murdan ve dondan 
korunması gerekir.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar 
su ile temizlenmelidir. MasterEmaco® S 285 
TIX sertle"tikten sonra ancak mekanik olarak 
yüzeyden temizlenebilir.

Ambalaj

20 kg’lık torba

Depolama

Açılmamı" orijinal ambalajında, serin (+5oC ile 
+35oC arasında) kuru ve kapalı ortamda 
depolanmalıdır.
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Raf Ömrü

Uygun depolama ko!ullarında üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır.

Güvenlik Tavsiyeleri

Uygulama esnasında, "! ve "!çi Sa#lı#ı kurallarına 
uygun i! elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve 
maske kullanılmalıdır. Kürlenmemi! malzemelerin 
tahri! edici etkilerinden dolayı, bile!enler cilde 
ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde 
hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora ba!vurulmalıdır. 
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların 
eri!emeyece#i yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel 
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF 
Yapı Kimyasalları Sanayi A.!. sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl 
kullanılaca#ı ile ilgili yazılı öneriler dı!ındaki ve/
veya hatalı kullanımlardan dolayı olu!abilecek 
sonuçlardan BASF Yapı Kimyasalları Sanayi 
A.!. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, 
yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski 
basımları hükümsüz kılar (08/2013).


