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ADIM 1: Bölme kalıbında kalıbı düzelterek bitirilmiş 
beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk oluşturun. Bu oyuk 
bütün inşaat derzlerine dâhil edilmeli, 37 mm 
yüksekliğinde ve 25 mm derinliğinde olmalıdır. Oyuk, 
elemanın ıslak tarafına yakın yerleştirilmelidir. 

ADIM 2: Xypex Admix işlemi görmüş betonun 
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve 
kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları sökün. 

ADIM 3: İnşaat derzlerini ve oyuğu iyice temizleyin. 
Oyuğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu 
harç uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun. 

ADIM 4: İnşaat derzinin ve sızdırmazlık bandının 
üzerine 1,0 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu 
harç uygulayın. 

Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 

Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  

Not 3: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesini kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 

STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI  – TRAFİK TAŞIYAN DÖŞEMELER

  CONCENTRATE SULU HARÇ     CONCENTRATE DRY-PAC     ADMIX   SU TUTUCU

Hidrostatik basınca maruz 

Hidrostatik basınca maruz değil 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 2: Beton elemanın su ile doğrudan temas ettiği 
tarafta bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk 
oluşturun. Bu oyuk, bütün inşaat derzlerine dâhil 
edilmeli, derzlere hizalanmalı, 25 mm genişliğinde ve 
37 mm derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice 
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun. 
 

ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasının normal kürleme 
işlemlerine uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız.  

 
  

STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI –TRAFİK TAŞIMAYAN DÖŞEME ve DUVARLAR 

  CONCENTRATE SULU HARÇ     CONCENTRATE DRY-PAC     ADMIX     SU TUTUCU 

Hidrostatik basınca maruz 

Hidrostatik basınca maruz değil 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın.  
 
ADIM 2: Beton elemanın su ile doğrudan temas ettiği 
tarafta kalıbı düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde 
doğrusal bir oyuk oluşturun. Bu oyuk, duvardan 
döşemeye inşaat derzine hizalanmalı, 25 mm 
yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice 
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.  
 

ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin.  
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 

  
 
  

STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI – DÖŞEME ÜZERİNDE DUVAR 

  CONCENTRATE SULU HARÇ     CONCENTRATE DRY-PAC     ADMIX     SU TUTUCU 

Hidrostatik basınca maruz 

Hidrostatik basınca maruz değil 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın.  
 
ADIM 2: Döşemenin duvarla birleştiği noktada duvar 
kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde 
doğrusal bir oyuk oluşturun. Bu oyuk, döşemenin alt 
kenarı ile hizalanmalı, 37 mm yüksekliğinde ve 25 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice 
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.  
 
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve döşemenin 
duvarla bitiştiği kenar boyunca 0,8 kg/m2 oranında 
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.  
 

ADIM 6: Döşemeyi Adım 3’te tarif edildiği gibi dökün.  
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Betonu korumak ve dolayısıyla yapının hizmet 
ömrünü uzatmak için ayaklara Xypex Admix 
uygulanması değerlendirilebilir. 
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 

  
 
  

STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI – SUYU DIŞARDA TUTMAK İÇİN DUVAR İÇİNE DÖŞEME 

  CONCENTRATE SULU HARÇ     CONCENTRATE DRY-PAC     ADMIX     SU TUTUCU 

Hidrostatik basınca maruz 

Hidrostatik basınca maruz değil 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 2: Döşemenin duvarla birleştiği noktada 
döşemenin bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk 
oluşturun. Bu oyuk, 35 mm genişliğinde ve 37 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice 
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun. 
 
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasının normal kürleme 
işlemlerine uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
 
 

Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Betonu korumak ve dolayısıyla yapının hizmet 
ömrünü uzatmak için ayaklara Xypex Admix 
uygulanması değerlendirilebilir. 
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 

  

STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI – SUYU İÇERİDE TUTMAK İÇİN DUVAR İÇİNE DÖŞEME 

  CONCENTRATE SULU HARÇ     CONCENTRATE DRY-PAC     ADMIX     SU TUTUCU 

Hidrostatik basınca maruz 

Hidrostatik basınca maruz değil 
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ADIM 1: Borunun dış yüzeyini iyice temizleyin ve tel 
fırça veya zımpara ile pürüz oluşturduktan sonra 
borunun yüzeyine 1,0 kg/m2 oranında Xypex 
Concentrate sulu harç sürme malzemesi uygulayın. 
 
ADIM 2: Su tarafında borunun etrafındaki kalıpları 
düzelterek bitirilmiş beton yüzeyde doğrusal bir oyuk 
oluşturun. Bu oyuk, boruyu tamamen çevrelemeli, 25 
mm yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün.  
 
ADIM 4: Oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice 
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun. 

ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve borudan 150 
mm uzaklığa kadar 0,8 kg/m2 oranında Xypex 
Concentrate sulu harç uygulayın. Xypex sürme 
uygulamasının normal kürleme işlemlerine uygun 
olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir.  
 
Not 2: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 

  
 
  

STANDART METAL BORU DETAYI 

  CONCENTRATE SULU HARÇ     CONCENTRATE DRY-PAC     ADMIX     SU TUTUCU 
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ADIM 1: Döşemenin duvarla birleştiği noktada duvar kalıplarını 
düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk 
oluşturun. Bu oyuk, döşemenin alt kenarı ile hizalanmalı, 37 mm 
yüksekliğinde ve 25 mm derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 2: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN veya 
geçerli diğer uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve 
kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları sökün.  
 
ADIM 3: İnşaat derzini, doğrusal oyuk dahil iyice temizleyin. 
Oyuğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice 
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun. 
 
ADIM 4: İnşaat derzini iyice temizleyin ve sızdırmazlık bandının 
üzerine ve döşemenin duvarla bitiştiği kenar boyunca 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.  
 
ADIM 5: Döşemeyi Adım 2’de tarif edildiği gibi dökün.  
 
ADIM 6: Duvardaki inşaat derzini iyice temizleyin ve derzin 
yüzeyine 1,0 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın.  
 
ADIM 7: Beton elemanın suyla doğrudan temasının olduğu 
kenarında kalıpları düzelterek bitirilmiş beton yüzeyde doğrusal 
bir oyuk açın. Bu doğrusal oyuk, bütün inşaat derzlerine dâhil 
edilmeli, derzlere hizalanmalı, 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 8: Duvarı Adım 2’de tarif edildiği gibi dökün. Oyuk için olan 
dâhil kalıpları sökün. 

 
ADIM 9: Oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 kg/m2 oranında 
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. Oyuğu Xypex 
Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice sıkıştırarak Xypex 
“sızdırmazlık bandı” oluşturun. 
 
ADIM 10: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki yanında 150 
mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate 
sulu harç uygulayın. Xypex sürme uygulamasını normal kürleme 
işlemlerine uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su tutucuları 
gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, yerleştirileceği yer ve 
genleşme derzleri tasarımcının inisiyatifindedir. Genleşen su 
tutucular kuruduktan sonra sulu harç sürme malzemesinin 
üzerine veya sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu 
harç, sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Betonu korumak ve dolayısıyla yapının hizmet ömrünü 
uzatmak için ayaklara Xypex Admix uygulanması 
değerlendirilebilir.  
 Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını gösterir. 
Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde alternatif olarak 
Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya Xypex sürme malzemesi 
kullanmayı değerlendirebilir. Daha geniş bilgi için Xypex 
Standart Şartnamesine bakınız.

 

BETON DUVAR ve DÖŞEME – ZEMİN ALTI – DUVARA DAYALI DÖŞEME 

  CONCENTRATE SULU HARÇ     CONCENTRATE DRY-PAC     ADMIX     SU TUTUCU 
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ADIM 1: Döşemenin duvarla birleştiği noktada kalıpları 
düzelterek duvarın bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal 
bir oyuk oluşturun. Bu oyuk, döşemenin alt kenarı ile 
hizalanmalı, 37 mm yüksekliğinde ve 25 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 2: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 3: İnşaat derzini, doğrusal oyuk dâhil iyice 
temizleyin. Oyuğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex 
Concentrate sulu harç uygulayın. Oyuğu Xypex 
Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice sıkıştırarak 
Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun. 
 
ADIM 4: Sızdırmazlık bandının üzerine ve döşemenin 
duvarla bitiştiği kenar boyunca 1,0 kg/m2 oranında 
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
 
ADIM 5: Alt döşemeyi Adım 2’de tarif edildiği gibi 
dökün. 
 
ADIM 6: Kalıpları düzelterek duvara dayalı asılı 
döşemenin bitirilmiş beton dış yüzeyinde doğrusal bir 
oyuk açın. Bu doğrusal oyuk, 25 mm yüksekliğinde ve 
37 mm derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 7: Duvardaki inşaat derzini iyice temizleyin ve 
yüzeyine 1,0 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu 
harç uygulayın.  
ADIM 8: Asılı döşemeyi Adım 2’de tarif edildiği gibi 
dökün ve oyuk için olan dâhil kalıpları sökün.  

ADIM 9: İnşaat derzini, doğrusal oyuk dâhil iyice 
temizleyin. Oyuğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex 
Concentrate sulu harç uygulayın. Oyuğu Xypex 
Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice sıkıştırarak 
Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.  
 
ADIM 10: Asılı döşemenin dış dikey yüzeyine, 
sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki yanında 150 
mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 oranında Xypex 
Concentrate sulu harç uygulayın. Xypex sürme 
uygulamasını normal kürleme işlemlerine uygun olarak 
48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Betonu korumak ve dolayısıyla yapının hizmet 
ömrünü uzatmak için ayaklara Xypex Admix 
uygulanması değerlendirilebilir. 
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 

 

ÇOK KATLI BETON DUVAR ve DÖŞEME – ZEMİN ALTI – DUVAR İÇİNE DÖŞEME 

  CONCENTRATE SULU HARÇ     CONCENTRATE DRY-PAC     ADMIX     SU TUTUCU 



 

 

2.3 

 
 

  
 
 
 

 
 
ADIM 1: Xypex Admix uygulanmış betonu döşemenin 
sonuncu tabakası olarak en az 200 mm ila 300 mm 
arası derinlikte dökün. Xypex Admix uygulanmış 
betonun soğuk derz oluşumundan önce 
döküldüğünden ve tabakaların birlikte titreşime 
girdiğinden emin olun. Döşemeyi bitirin ve ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak kürleyin. 
 
ADIM 2: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın.  
 
ADIM 3: Döşemenin duvarla birleştiği noktada kalıpları 
düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk 
oluşturun. Bu oyuk, döşemenin üst kenarı ile 
hizalanmalı, 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 4: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 5: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun.  
 

ADIM 6: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasının normal kürleme 
işlemlerine uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Betonu korumak ve dolayısıyla yapının hizmet 
ömrünü uzatmak için ayaklara Xypex Admix 
uygulanması değerlendirilebilir. 
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
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ADIM 1: Çizimde gösterildiği gibi bölünmüş döşemenin 
tüm dış alanının çevresinde Xypex Admix uygulanmış 
beton kabuğu oluşturacak yerinde kalacak kalıp 
düzeneği yerleştirin. Kabuğun kalınlığı en az 150 mm 
ile 250 mm arasında olmalıdır. 
 
ADIM 2: Döşemenin dibine 250-350 mm arası 
derinlikte Xypex Admix uygulanmış beton dökün. 
Kabuğu şekildeki gibi doldurun. Xypex Admix 
uygulanmış beton priz başlangıcına gelmeden betonun 
kalanını (Xypex Admix uygulanmamış) dökerek döküm 
işlemini tamamlayın ve ACI, EN veya geçerli diğer 
uluslararası standartlara uygun olarak kürleyin. 
 
ADIM 3: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın.  
 
ADIM 4: Döşemenin duvarla birleştiği noktada kalıpları 
düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk 
oluşturun. Bu oyuk, döşemenin üst kenarı ile 
hizalanmalı, 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 5: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 6: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 

doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun.  
 
ADIM 7: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasının normal kürleme 
işlemlerine uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir. 
 
Not 3: Yerinde kalacak kalıp düzeneği kullanılmayabilir 
ve kabuk oluşturmak için döşemenin dış çevresinde 
Xypex Admix uygulanmış beton dolgusu kullanılabilir. 
Kabuk duvar içinde en az 150-250 mm arası kalınlıkta 
Xypex Admix uygulanmış beton bulunmalıdır.  
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın.  
 
ADIM 2: Beton elemanın suyla doğrudan temasının 
olduğu kenarında kalıpları düzelterek bitirilmiş beton 
yüzeyde doğrusal bir oyuk açın. Bu doğrusal oyuk, 
bütün inşaat derzlerine dâhil edilmeli, derzlere 
hizalanmalı, 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun.  
 

 
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana bir kat  0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasının normal kürleme 
işlemlerine uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir. 
 
Not 3: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın.  
 
ADIM 2: Bölme kalıbında kalıbı düzelterek bitirilmiş 
beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk oluşturun. Bu oyuk 
bütün inşaat derzlerine dâhil edilmeli, 37 mm 
yüksekliğinde ve 25 mm derinliğinde olmalıdır. 
Doğrusal oyuk, elemanın üst tarafına daha yakın 
yerleştirilmelidir. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun.  
 
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve döşemenin 
duvarla bitiştiği kenar boyunca 1,0 kg/m2 oranında 
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
 
 

Not 1: Otopark döşemeleri normalde değişken 
hareketli yüklere maruz kalırlar ve bu yükler çatlaklarda 
Xypex’in tamir edebileceğinin ötesinde hareket 
oluşturabilir. Konu hakkında Xypex Teknik Hizmetler 
Temsilcinize danışınız.  
 
Not 2: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 3: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız.  
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın.  
 
ADIM 2: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 3: Beton döşemenin üst tarafında bitirilmiş beton 
yüzeyinde doğrusal bir oyuk oluşturun. Bu oyuk bütün 
inşaat derzlerine dâhil edilmeli, 25 mm genişliğinde ve 
37 mm derinliğinde olmalıdır. Doğrusal oyuk, inşaat 
derzinin iki yanından birine dengelenebilir. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun.  
 
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 

Not 1: Çatı/plaza döşemeleri normalde değişken 
hareketli yüklere maruz kalırlar ve bu yükler çatlaklarda 
Xypex’in tamir edebileceğinin ötesinde hareket 
oluşturabilir. Konu hakkında Xypex Teknik Hizmetler 
Temsilcinize danışınız.  
 
Not 2: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 3: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
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ADIM 1: Döşemenin duvarla birleştiği noktada duvar 
kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde 
doğrusal bir oyuk oluşturun. Bu oyuk, döşemenin alt 
kenarı ile hizalanmalı, 37 mm yüksekliğinde ve 25 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 2: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 3: İnşaat derzini, doğrusal oyuk dâhil iyice 
temizleyin. Oyuğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex 
Concentrate sulu harç uygulayın. Oyuğu Xypex 
Concentrate Dry-Pac ile doldurup iyice sıkıştırarak 
Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun. 
 
ADIM 4: Sızdırmazlık bandının üzerine ve döşemenin 
duvarla bitiştiği kenar boyunca 1,0 kg/m2 oranında 
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
 
ADIM 5: Beton döşemenin çelik silindirle ara bağ 
oluşturduğu yere gömülü çelik gömleğe 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
 
ADIM 6: Alt döşemeyi Adım 2’de tarif edildiği gibi 
dökün. Gömülü silindir etrafında bir alet dolaştırarak 
silindir gömlek etrafında 25 mm genişliğinde ve 37 mm 
derinliğinde doğrusal bir oyuk oluşturun. 
 
ADIM 7: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın.  
 
ADIM 8: Duvar inşaat derzine dayalı üst döşemenin 
dibinde kalıpları düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde 

25 mm yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde doğrusal 
bir oyuk açın.  
 
ADIM 9: Üst döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün ve 
kalıpları sökün.  
 
ADIM 9: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun.  
 
ADIM 10: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
Not 3: Betonu korumak ve dolayısıyla yapının hizmet 
ömrünü uzatmak için ayaklara Xypex Admix 
uygulanması değerlendirilebilir. 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 

HİDROLİK ASANSÖR ÇUKURU 

  CONCENTRATE SULU HARÇ     CONCENTRATE DRY-PAC     ADMIX     SU TUTUCU 
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ADIM 1: Alt döşemenin duvarla birleştiği noktada duvar 
kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde 
doğrusal bir oyuk oluşturun. Bu oyuk, döşemenin alt 
kenarı ile hizalanmalı, 37 mm yüksekliğinde ve 25 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 2: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 3: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun. 
 
ADIM 4: Sızdırmazlık bandının üzerine ve döşemenin 
duvarla bitiştiği kenar boyunca 1,0 kg/m2 oranında 
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
 
ADIM 5: Alt döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün.  
 
ADIM 6: Duvar inşaat derzine dayalı üst döşemenin 
dibinde kalıpları düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde 
25 mm yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde doğrusal 
bir oyuk açın.  
 
ADIM 7: Üst döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün ve 
kalıpları sökün.  
 
ADIM 8: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 

uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun.  
 
ADIM 9: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Betonu korumak ve dolayısıyla yapının hizmet 
ömrünü uzatmak için ayaklara Xypex Admix 
uygulanması değerlendirilebilir. 
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
 

 

ASANSÖR ÇUKURU/ TOPLAMA ÇUKURU 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 2: Çiçekliğin iç tarafında kalıpları düzelterek 
bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk oluşturun. 
Bu oyuk, bütün inşaat derzlerine dâhil edilmeli, derzlere 
hizalanmalı, 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun.  
 
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 

Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
 

 
 

   

ÇİÇEKLİK 
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ADIM 1: Döşemenin duvarla birleştiği noktada duvar 
kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde 
doğrusal bir oyuk oluşturun. Bu oyuk, döşemenin alt 
kenarı ile hizalanmalı, 37 mm yüksekliğinde ve 25 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 2: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 3: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun. 
 
ADIM 4: Sızdırmazlık bandının üzerine ve döşemenin 
duvarla bitiştiği kenar boyunca 1,0 kg/m2 oranında 
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
 
ADIM 5: Alt döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün.  
 
ADIM 6: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 7: Duvar inşaat derzine dayalı üst döşemenin dış 
yüzeyinin dibinde kalıpları düzelterek bitirilmiş beton 
yüzeyinde 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde 
doğrusal bir oyuk açın.  
 
ADIM 8: Üst döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün ve 
kalıpları sökün. Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 

0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun.  
 
ADIM 9: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Betonu korumak ve dolayısıyla yapının hizmet 
ömrünü uzatmak için ayaklara Xypex Admix 
uygulanması değerlendirilebilir. 
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 2: Havuzun iç tarafında döşemenin duvarla 
birleştiği noktada duvar kalıplarını düzelterek 
döşemenin bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk 
oluşturun. Bu oyuk bütün inşaat derzlerine dâhil 
edilmeli, derzlere hizalanmalı, 35 mm genişliğinde ve 
37 mm derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun. 
 
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 

Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Betonu korumak ve dolayısıyla yapının hizmet 
ömrünü uzatmak için ayaklara Xypex Admix 
uygulanması değerlendirilebilir. 
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi  kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
 

  

YÜZME HAVUZU 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 2: Havuzun iç tarafında kalıpları düzelterek 
bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk oluşturun. 
Bu oyuk bütün inşaat derzlerine dâhil edilmeli, derzlere 
hizalanmalı, 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun. 
 

ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
 

  

KANALİZASYON ARITICI (ÇÖKTÜRME HAVUZU) 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 2: Deponun iç tarafında kalıpları düzelterek 
bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk oluşturun. 
Bu oyuk bütün inşaat derzlerine dâhil edilmeli, derzlere 
hizalanmalı, 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun. 

ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 2: Deponun iç tarafında kalıpları düzelterek 
bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk oluşturun. 
Bu oyuk bütün inşaat derzlerine dâhil edilmeli, derzlere 
hizalanmalı, 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm 
derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun. 
 

ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasının normal kürleme 
işlemlerine uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 2: Deponun/kuyunun dış tarafında kalıpları 
düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oyuk 
oluşturun. Bu oyuk bütün inşaat derzlerine dâhil 
edilmeli, derzlere hizalanmalı, 25 mm yüksekliğinde ve 
37 mm derinliğinde olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun. 
 

ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasının normal kürleme 
işlemlerine uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 
 
Not 1: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 2: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 3: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
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Adım 1 ve Adım 2 su yalıtımı contalaması veya 
diğer düzenekler kullanılmadığında geçerlidir.  
 
ADIM 1: Blokları derzlerin içine prekast bölümler 
arasında 13 - 19 mm kalacak şekilde yerleştirin. Dış 
boşluğu 50 - 75 mm derinliğe kadar Xypex Patch’n Plug 
veya Xypex Megamix II ile doldurun. 
 
ADIM 2: Menholun içinde iç boşluğa 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın ve 
boşluğu yüzeye kadar Xypex Concentrate in Dry-Pac 
ile doldurun. Dry-Pack üzerine ve her iki yanında 150 
mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 oranında Xypex 
Concentrate sulu harç uygulayın.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADIM 3: Dipteki çemberin iç tarafına ve menfez ara 
bağlantıların yer alacağı zemine 0,8 kg/m2 oranında 
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.  
 
ADIM 4: Xypex Admix uygulanmış beton kullanarak 
beton menfezi yerleştirin ve ACI, EN veya geçerli diğer 
uluslararası standartlara uygun olarak kürleyin.  
 
Not: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız. 
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ADIM 1: İnşaat derzini iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. 
 
ADIM 2: Köprünün üst döşemesi ile korkuluğun 
birleştiği yerde döşemenin bitirilmiş beton yüzeyinde 
doğrusal bir oyuk oluşturun. Bu oyuk bütün döşemeden 
korkuluğa inşaat derzlerine dâhil edilmeli, derzlere 
hizalanmalı, 25 mm genişliğinde ve 37 mm derinliğinde 
olmalıdır. 
 
ADIM 3: Xypex Admix işlemi görmüş betonu, ACI, EN 
veya geçerli diğer uluslararası standartlara uygun 
olarak dökün ve kürleyin. Oyuk için olan dâhil kalıpları 
sökün. 
 
ADIM 4: Doğrusal oyuğu iyice temizleyin. Oyuğa 0,8 
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç 
uygulayın. Oyuğu Xypex Concentrate Dry-Pac ile 
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” 
oluşturun. 
 
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki 
yanında 150 mm uzunluğunda alana 0,8 kg/m2 
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. 
Xypex sürme uygulamasını normal kürleme işlemlerine 
uygun olarak 48-72 saat arası kürleyin. 

 
Not 1: Köprü döşemeleri normalde değişken hareketli 
yüklere maruz kalırlar ve bu yükler çatlaklarda Xypex’in 
tamir edebileceğinin ötesinde hareket oluşturabilir. 
Konu hakkında Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize 
danışınız.  
 
Not 2: Şematik çizim Xypex uygulamasını ve su 
tutucuları gösterir. Su tutucuların kullanımı, türü, 
yerleştirileceği yer ve genleşme derzleri tasarımcının 
inisiyatifindedir. Genleşen su tutucular kuruduktan 
sonra sulu harç sürme malzemesinin üzerine veya 
sürme uygulanmadan önce yerleştirilebilir. Sulu harç, 
sadece su tutucunun üreticisi onayladığı takdirde su 
tutucusunun üzerine uygulanabilir. 
 
Not 3: Oyukların inşaat derzi dizaynına dâhil edilmesi 
tasarımcının inisiyatifindedir.  
 
Not 4: Şematik çizim, Xypex Admix uygulamasını 
gösterir. Şartname hazırlayıcısı uygun olduğu yerlerde 
alternatif olarak Xypex kuru karışımını (DS-Serisi) veya 
Xypex sürme malzemesi kullanmayı değerlendirebilir. 
Daha geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine 
bakınız.
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