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2.2
STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI – TRAFİK TAŞIYAN ZEMİNLER
Hidrostatik basınca maruz değil

Hidrostatik basınca maruz

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC

ADIM 1: Derzi iyice temizleyin.
ADIM 2: Oyuğun yüzeyini nemlendirin ve köşesine
Xypex Concentrate dolgusu uygulayın (katı harç
tutarlılığı için Dry-Pac formatında). Xypex Concentrate
Dry-Pac’i uygulamaya ve yerleşmesine yetecek kadar
su ekleyin.
ADIM 3: Xypex Concentrate sulu harcını, 1,0 kg/m2
oranında sızdırmazlık bandının üstü dâhil derzin
yüzeyine uygulayın.
ADIM 4: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin.

Not 1: Çizimdeki detay oyuk içeren derzler içindir. Oyuk
içermeyen derz düzeneği Admix Şematik Çizimlerinde
resmedilmiştir.
Not 2: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 3: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI – TRAFİK TAŞIMAYAN ZEMİN ve DUVARLAR

Hidrostatik basınca maruz değil

Hidrostatik basınca maruz

NOT 3

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC

ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin.
ADIM 3: Bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oluk
açın. Oluklar, bütün inşaat derzlerinde 25 mm
genişliğinde 37 mm derinliğinde derzle hizalanmış ve
iki tarafından birinin açığında oluşturtulmalı.
ADIM 4: Oluğu iyice temizleyin. Oluğa 0,8 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
Xypex Concentrate Dry-Pac ile oluğu doldurun ve iyice
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki
tarafından 150 mm alan içerisine 0,8 kg/m2 oranında
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. Xypex sürme
malzemelerinin normal kürleme işlemlerine uygun
olarak 48-72 saat kürleyin.

Not 1: Çizimdeki detay oyuk içeren derzler içindir. Oyuk
içermeyen derz düzeneği Admix Şematik Çizimlerinde
resmedilmiştir..
Not 2: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 3: Projenin ilerleyen safhalarında alanın tamamına
Xypex sürme malzemesi uygulanacaksa, sızdırmazlık
bandının üzerine sulu harç uygulanmayabilir (Adım 5).
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI – ZEMİN ÜZERİ DUVAR

Hidrostatik basınca maruz değil

Hidrostatik basınca maruz
NOT 3

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC

ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 2: Beton elemanın su ile doğrudan teması olan
tarafında kalıbı düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde
doğrusal bir oluk açın. Oluk, duvarla döşeme
arasındaki derz ile hizalanmalı ve 25 mm
yüksekliğinde, 37 mm derinliğinde olmalıdır.
ADIM 3: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.

Not 1: Çizimdeki detay oyuk içeren derzler içindir. Oyuk
içermeyen derz düzeneği Admix Şematik Çizimlerinde
resmedilmiştir.
Not 2: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.

ADIM 4: Oluğu iyice temizleyin. Oluğa 0,8 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
Xypex Concentrate Dry-Pac ile oluğu doldurun ve iyice
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.

Not 3: Projenin ilerleyen safhalarında alanın tamamına
Xypex sürme malzemesi uygulanacaksa, sızdırmazlık
bandının üzerine sulu harç uygulanmayabilir (Adım 5).

ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki
tarafından 150 mm alan içerisine 0,8 kg/m2 oranında
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. Xypex sürme
malzemelerini normal kürleme işlemlerine uygun olarak
48-72 saat kürleyin.

Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız

2.2
STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI – DUVARA DAYALI SUYU DIŞARIDA TUTAN DÖŞEME

Hidrostatik basınca maruz değil

Hidrostatik basınca maruz

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC

ADIM 1: Döşemenin duvar ile bitiştiği yerde kalıbı
düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oluk
açın. Oluk döşemenin alt kenarı ile hizalanmalı ve 37
mm yüksekliğinde, 25 mm derinliğinde olmalıdır.
ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 3: Oluk dahil iyice temizleyin. Oluğa 0,8 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
Xypex Concentrate Dry-Pac ile oluğu doldurup iyice
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 4: Sızdırmazlık bandının üzeri dâhil derzin
yüzeyine 1,0 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu
harç uygulayın.
ADIM 5: Döşemeyi, Adım 2’de belirtildiği şekilde dökün.

Not 1: Çizimdeki detay oyuk içeren derzler içindir. Oyuk
içermeyen derz düzeneği Admix Şematik Çizimlerinde
resmedilmiştir.
Not 2: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 3: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
STANDART İNŞAAT DERZİ DETAYLARI – DUVARA DAYALI SUYU İÇERİDE TUTAN DÖŞEME

Hidrostatik basınca maruz değil

Hidrostatik basınca maruz
NOT 3

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC

ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 3: Döşemenin duvar ile bitiştiği yerde döşemenin
beton yüzeyinde 37 mm genişliğinde ve 37 mm
derinliğinde doğrusal bir oluk açın.
ADIM 4: Oluğu iyice temizleyin ve 0,8 kg/m2 oranında
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. Oluğa Xypex
Concentrate Dry-Pac doldurup iyice sıkıştırarak Xypex
“sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki
tarafından 150 mm alan içerisine 0,8 kg/m2 oranında
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. Xypex sürme
malzemelerinin normal kürleme işlemlerine uygun
olarak 48-72 saat kürleyin.

Not 1: Çizimdeki detay oyuk içeren derzler içindir. Oyuk
içermeyen derz düzeneği Admix Şematik Çizimlerinde
resmedilmiştir.
Not 2: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 3: Projenin ilerleyen safhalarında alanın tamamına
Xypex sürme malzemesi uygulanacaksa, sızdırmazlık
bandının üzerine sulu harç uygulanmayabilir (Adım 5).
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
STANDART METAL BORU DETAYI

NOT 2

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC

ADIM 1: Borunun dış yüzeyini temizleyip telli fırça,
zımpara veya benzer bir yöntemle pürüzlü hale getirin.
Boru yüzeyine 1,0 kg/m2 oranında Xypex Concentrate
sulu harç sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 2: Su tarafında borunun etrafındaki kalıbı
düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oluk
açın. Oluk boruyu tamamen çevrelemeli ve 25 mm
yüksekliğinde, 37 mm derinliğinde olmalıdır.

Not 1: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.

ADIM 3: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.

Not 2: Projenin ilerleyen safhalarında alanın tamamına
Xypex sürme malzemeleri uygulanacaksa, sızdırmazlık
bandının üzerine sulu harç uygulanmayabilir (Adım 5).

ADIM 4: Oluğu iyice temizleyin ve 0,8 kg/m2 oranında
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. Oluğa Xypex
Concentrate Dry-Pac doldurup iyice sıkıştırarak Xypex
“sızdırmazlık bandı” oluşturun.

Not 3: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

ADIM 5: Sızdırmazlık bandının üzerine ve borunun her
iki tarafında 150 mm alan içerisine 0,8 kg/m2 oranında
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. Xypex sürme
malzemelerini normal kürleme işlemlerine uygun olarak
48-72 saat kürleyin.

2.2
BETON DUVAR ve DÖŞEME – İÇ UYGULAMA – DÖŞEMEYE DAYALI DUVAR

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Döşemenin duvar ile bitiştiği yerde duvar
kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde
doğrusal bir oluk açın. Oluk döşemenin alt kenarı ile
hizalanmalı ve 37 mm yüksekliğinde, 25 mm
derinliğinde olmalıdır.
ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 3: Doğrusal oluk dâhil derzi iyice temizleyin ve
oluğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 4: Sızdırmazlık bandı üzerine ve döşeme ile
temas alanının tamamına 1,0 kg/m2 oranında Xypex
Concentrate sulu harç sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 5: Döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün.
ADIM 6: Xypex sürme malzemesi uygulanacak
duvarların iç tarafını ve döşemenin üstünü iyice
işaretleyin, temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler
Xypex malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak
şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde
parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde
suya doyurulmalıdır.
ADIM 7: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse

Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya
bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya
0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 8: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin.
Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
BETON DUVAR ve DÖŞEME – DIŞ UYGULAMA – DUVARA DAYALI DÖŞEME

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Döşemenin duvar ile bitiştiği yerde duvar
kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde
doğrusal bir oluk açın. Oluk döşemenin alt kenarı ile
hizalanmalı ve 37 mm yüksekliğinde, 25 mm
derinliğinde olmalıdır.
ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 3: Doğrusal oluk dâhil derzi iyice temizleyin ve
oluğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 4: Sızdırmazlık bandı üzerine ve döşeme ile
temas alanının tamamına 1,0 kg/m2 oranında Xypex
Concentrate sulu harç sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 5: Döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün.
ADIM 6: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvarların dış taraflarını ve döşemenin üstünü iyice
işaretleyin , temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler
Xypex malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak
şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde
parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde
suya doyurulmalıdır.
ADIM 7: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse
Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya

bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya
0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 8: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Xypex
sürme uygulaması kuralları doğrultusunda geri dolgu
yaparak hizmete sokun.
Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
ÇOK KATLI BETON DUVAR ve DÖŞEME – ZEMİN ALTI – DUVARA DAYALI DÖŞEME

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Alttaki döşemenin duvar ile bitiştiği yerde
duvar kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde
doğrusal bir oluk açın. Oluk döşemenin alt kenarı ile
hizalanmalı ve 37 mm yüksekliğinde, 25 mm
derinliğinde olmalıdır.

temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler Xypex
malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak şekilde ICRI
CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde parlama
yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde suya
doyurulmalıdır.

ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.

ADIM 11: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse
Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya
bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya
0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.

ADIM 3: Doğrusal oluk dâhil derzi iyice temizleyin ve
oluğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 4: Sızdırmazlık bandı üzerine ve döşeme ile
temas alanının tamamına 1,0 kg/m2 oranında Xypex
Concentrate sulu harç sürme malzemesi uygulayın.

ADIM 12: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Xypex
sürme uygulaması kuralları doğrultusunda geri dolgu
yaparak hizmete sokun.

ADIM 5: Döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün.

Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.

ADIM 6: Duvar derzini iyice temizleyin ve derz yüzeyine
1,0 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın.

Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.

ADIM 7: Duvara dayalı asılı döşemenin bitirilmiş dış
beton yüzeyinde kalıpları düzelterek 25 mm
yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde doğrusal bir oluk
açın.

Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.

ADIM 8: Asılı döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün ve
doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 9: Doğrusal oluk dâhil derzi iyice temizleyin ve
oluğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 10: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvarların ve diğer beton yüzeyleri iyice işaretleyin,

İSTİNAT DUVARI

Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve derz yüzeyine 1.0
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın.
ADIM 2: Beton elemanın suyla doğrudan temasının
olacağı tarafta kalıpları düzelterek bitirilmiş beton
yüzde doğrusal bir oluk açın. 25 mm yüksekliğinde ve
37 mm derinliğindeki doğrusal oluk tüm derzlerde
olmalı ve derzlere hizalanmalıdır.
ADIM 3: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 4: Doğrusal oluğu iyice temizleyin ve oluğa 0,8
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 5: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvarların suyla doğrudan teması olan taraflarını ve
diğer beton yüzeyleri iyice işaretleyin, temizleyin ve
suya doyurun. Tüm yüzeyler Xypex malzemesinin
nüfuz etmesini sağlayacak şekilde ICRI CSP-3 profiline
sahip olmalı ve yüzeyde parlama yapacak su birikintisi
bulunmayacak şekilde suya doyurulmalıdır.
ADIM 6: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse
Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya
bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya

0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 7: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Xypex
sürme uygulaması kuralları doğrultusunda geri dolgu
yaparak hizmete sokun.
Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
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 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Oyuk dâhil derzleri iyice temizleyin.
ADIM 2: Oyuğun yüzeyini nemlendirin ve köşesine bir
şerit Xypex Concentrate uygulayın (katı harç kıvamı
için Dry-Pac formatında). Sadece Xypex Concentrate
Dry-Pac’in uygulanmasını ve yerleşmesini sağlayacak
kadar su ekleyin.
ADIM 3: Sızdırmazlık bantı dâhil derz yüzeylerine 1,0
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın.
ADIM 4: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin.
ADIM 5: Xypex sürme malzemesi uygulanacak
döşemenin ve diğer beton yüzeyleri iyice işaretleyin,
temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler Xypex
malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak şekilde ICRI
CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde parlama
yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde suya
doyurulmalıdır.
ADIM 6: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse
Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya
bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya
0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 7: Sürmeyi periyodik su sisi püskürtmesiyle nemli
tutarak 2-3 gün kürleyin. Kürleme işlemi sırasında su

ÇATI / PLAZA DÖŞEMESİ

gölcükleri oluşmamasına özen gösterilmelidir. Nemli
çuval bezi veya özel kürleme battaniyeleri de
kullanılabilir. Sürmeye ilave sertlik sağlamak ve trafiğe
açmak konularında Xypex ile iletişime geçiniz.
Not 1: Otoparklar döşemeleri değişken hareketli
yüklere maruz kalırlar ve bu hareket Xypex’in tamir
edebileceğinin ötesinde çatlaklar oluşturabilir. Konu
hakkında Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize
danışınız.
Not 2: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 3: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 4: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 5: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
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ADIM 1: Derzi iyice temizleyin. Derz yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın..

Doldurun ve Xypex sürme kuralları doğrultusunda
hizmete sokun.

ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin.

Not 1: Çatı/Plaza döşemeleri değişken hareketli
yüklere maruz kalırlar ve bu hareket Xypex’in tamir
edebileceğinin ötesinde çatlaklar oluşturabilir. Konu
hakkında Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize
danışınız.

ADIM 3: Betonun üst tarafında bitirilmiş beton
yüzeyinde doğrusal bir oluk oluşturun.
25 mm
yüksekliğinde ve 37 mm derinliğindeki doğrusal oluk
tüm derzlerde olmalı ve derzlere hizalanmalıdır.

Not 2: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.

ADIM 4: Doğrusal oluğu iyice temizleyin ve oluğa 0,8
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.

Not 3: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.

ADIM 5: Xypex sürme malzemesi uygulanacak betonu
iyice işaretleyin, temizleyin ve suya doyurun. Tüm
yüzeyler Xypex malzemesinin nüfuz etmesini
sağlayacak şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip olmalı ve
yüzeyde parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak
şekilde suya doyurulmalıdır.

Not 4: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.

ADIM 6: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse
Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya
bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya
0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 7: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin.

HİDROLİK ASANSÖR ÇUKURU

Not 5: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
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ADIM 1: Döşemenin duvarla temas ettiği yerde duvar
kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde
doğrusal bir oluk oluşturun. Oluk döşemenin alt
kenarıyla hizada ve 37 mm yüksekliğinde, 25 mm
derinliğinde olmalıdır.
ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 3: Doğrusal oluk dâhil derzi iyice temizleyin ve
oluğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 4: Sızdırmazlık bandının üzerine ve döşeme ile
temasın olduğu alanın tamamına 1,0 kg/m2 oranında
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 5: Beton döşemenin çelik silindir ile ara
bağlantıya sahip olacağı yere gömülü silindir gövdeye
0.8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın.
ADIM 6: Alt döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün. Yere
gömülü silindirin etrafını oyarak silindir gövdenin
çevresinde 25 mm genişliğinde ve 37 mm derinliğinde
doğrusal bir oluk oluşturun. Doğrusal oluğu iyice
temizleyip 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu
harç uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac
doldurup iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı”
oluşturun.
ADIM 7: Kalıpları düzelterek duvar derzine dayalı üst
döşemenin bitirilmiş beton yüzeyinde 25 mm
yüksekliğinde 37 mm derinliğinde doğrusal bir oluk
oluşturun.
ADIM 8: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 9: Betonu döküp kalıpları alın. Doğrusal oluğu
iyice temizleyin ve 0,8 kg/m2 oranında Xypex
Concentrate sulu harç uygulayın. Oluğa Xypex
.
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Concentrate Dry-Pac doldurup iyice sıkıştırarak Xypex
“sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 10: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvar ve diğer beton yüzeylerini iyice işaretleyin,
temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler Xypex
malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak şekilde ICRI
CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde parlama
yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde suya
doyurulmalıdır.
ADIM 11: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse
Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya
bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya
0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 12: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin.
Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.
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ADIM 1: Döşemenin duvarla temas ettiği yerde duvar
kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde
doğrusal bir oluk oluşturun. Oluk döşemenin alt
kenarıyla hizada ve 37 mm yüksekliğinde, 25 mm
derinliğinde olmalıdır.
ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 3: Doğrusal oluk dâhil derzi iyice temizleyin ve
oluğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 4: Sızdırmazlık bandının üzerine ve döşeme ile
temasın olduğu alanın tamamına 1,0 kg/m2 oranında
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 5: Alt döşemeyi Adım 2’deki gibi dökün.
ADIM 6: Üstteki duvara dayalı döşemenin bitirilmiş
beton yüzeyinde 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm
derinliğinde doğrusal bir oyuk oluşturun.
ADIM 7: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 8: Betonu döküp kalıpları alın. Doğrusal oluğu
iyice temizleyin ve 0,8 kg/m2 oranında Xypex
Concentrate sulu harç uygulayın. Oluğa Xypex
Concentrate Dry-Pac doldurup iyice sıkıştırarak Xypex
“sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 9: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvar, zemin ve diğer beton yüzeylerini iyice
işaretleyin,

temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler Xypex
malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak şekilde ICRI
CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde parlama
yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde suya
doyurulmalıdır.
ADIM 10: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse
Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya
bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya
0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 11: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin.
Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
ÇİÇEKLİK

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.

0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.

ADIM 2: Çiçekliğin içinde kalıpları düzelterek bitirilmiş
beton yüzeyinde doğrusal bir oluk oluşturun. 25 mm
yüksekliğinde ve 37 mm derinliğindeki doğrusal oluk
tüm derzlerde olmalı ve derzlere hizalanmalıdır.

ADIM 7: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Xypex
sürme kuralları doğrultusunda geri dolgu yaparak
hizmete sokun.

ADIM 3: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.

Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.

ADIM 4: Doğrusal oluğu iyice temizleyin ve 0,8 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup iyice
sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 5: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvar, zemin ve diğer beton yüzeylerin iç kısımlarını
iyice işaretleyin, temizleyin ve suya doyurun. Tüm
yüzeyler Xypex malzemesinin nüfuz etmesini
sağlayacak şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip olmalı ve
yüzeyde parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak
şekilde suya doyurulmalıdır.
ADIM 6: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse
Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya
bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya

Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
TÜNEL

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Döşemenin duvarla temas ettiği yerde duvar
kalıplarını düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde
doğrusal bir oluk oluşturun. Oluk döşemenin alt
kenarıyla hizada ve 37 mm yüksekliğinde, 25 mm
derinliğinde olmalıdır.
ADIM 2: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 3: Doğrusal oluk dâhil derzi iyice temizleyin ve
oluğa 0,8 kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 4: Sızdırmazlık bandının üzerine ve döşeme ile
temasın olduğu alanın tamamına 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 üstteki döşemenin
alt dış yüzeyinde kalıpları düzelterek bitirilmiş beton
yüzeyinde 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde
doğrusal bir oyuk oluşturun.
ADIM 7: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 8: Betonu döküp kalıpları alın. Doğrusal oluğu
iyice temizleyin ve 0,8 kg/m2 oranında Xypex
Concentrate sulu harç uygulayın. Oluğa Xypex
Concentrate Dry-Pac doldurup iyice sıkıştırarak Xypex
“sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 9: Sızdırmazlık bandının üzerine ve her iki
tarafından 150 mm alan içerisine 0,8 kg/m2 oranında
Xypex Concentrate sulu harç uygulayın. Xypex sürme
uygulamalarını normal kürleme işlemlerine uygun
olarak 48-72 saat kürleyin.
ADIM 10: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvar, zemin, çatı ve diğer beton yüzeylerin iç
kısımlarını iyice işaretleyin, temizleyin ve suya doyurun.

Tüm yüzeyler Xypex malzemesinin nüfuz etmesini
sağlayacak şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip olmalı ve
yüzeyde parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak
şekilde suya doyurulmalıdır.
ADIM 11: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer ikinci kat gerekirse
Concentrate priz aldıktan sonra ama hala “taze” iken ya
bir kat daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya
0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified
sürme malzemesi uygulayın.
ADIM 12: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Xypex
sürme uygulaması kuralları doğrultusunda geri dolgu
yaparak hizmete sokun.
Not 1: Sürme malzemesinin içten uygulaması
gösterilmiştir. Duvarlara ve çatıya dıştan uygulama da
kabul edilir ve yeni yapılar için tercih edilir.
Not 2: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 3: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 4: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 5: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
YÜZME HAVUZU

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
Eğer karo, sıva veya farklı bir bitirme
uygulanacaksa, Xypex Uygulama Yöntemleri,
“Kuru Karışım Püskürtme Betonun / Beton
Havuzların Su Yalıtımı” (Bölüm 1.3, sayfa 7-8)
bölümüne bakınız veya Xypex Teknik Hizmetler ile
iletişime geçiniz.
ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 2: Havuzun iç tarafında, döşemenin duvarla
temas ettiği yerde döşemenin bitirilmiş beton yüzeyinde
doğrusal bir oluk oluşturun. 35 mm genişliğinde ve 25
mm derinliğinde olması gereken oluk tüm duvara dayalı
döşeme inşaat derzlerinde bulunmalı ve derzlere
hizalanmalıdır.
ADIM 3: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 4: Doğrusal oluğu iyice temizleyin ve oluğa 0,8
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 5: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvar, zemin ve diğer betonun iç kısımlarını iyice
işaretleyin, temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler
Xypex malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak
şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde
parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde
suya doyurulmalıdır.
ADIM 6: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Concentrate priz aldıktan

sonra ama hala “taze” iken ya bir kat daha Xypex
Concentrate sürme malzemesi veya 0,65 – 0,80 kg/m2
oranında
bir kat Xypex Modified sürme malzemesi uygulayın.
Eğer karo, sıva veya başka bir bitirme uygulanacaksa,
iki kat yerine 1,0 kg/m2 oranında bir kalın kat Xypex
Concentrate sulu harç uygulayın. Xypex Uygulama
Yöntemleri “Kuru Karışım Püskürtme Betonun / Beton
Havuzların Su Yalıtımı” bölümüne bakınız veya daha
fazla bilgi için Xypex Teknik Hizmetler ile iletişime
geçiniz.
ADIM 7: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Su ile
doldurup Xypex sürme uygulaması kuralları veya
Xypex Uygulama Yöntemleri doğrultusunda hizmete
sokun.
Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
KANALİZASYON ARITICI (ÇÖKTÜRME HAVUZU)

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.

sürme malzemesi veya 0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir
kat Xypex Modified sürme malzemesi uygulayın.

ADIM 2: Deponun iç tarafında kalıpları düzelterek
bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oluk oluşturun.
25 mm genişliğinde ve 27 mm derinliğinde olması
gereken oluk tüm inşaat derzlerinde bulunmalı ve
derzlere hizalanmalıdır.

ADIM 7: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Sıvı ile
doldurup
Xypex
sürme
uygulaması
kuralları
doğrultusunda hizmete sokun.

ADIM 3: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 4: Doğrusal oluğu iyice temizleyin ve oluğa 0,8
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 5: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvar, zemin ve diğer betonun iç kısımlarını iyice
işaretleyin, temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler
Xypex malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak
şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde
parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde
suya doyurulmalıdır.
ADIM 6: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Concentrate priz aldıktan sonra
ama hala “taze” iken ya bir kat daha Xypex Concentrate

Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
KÖŞEBENTLİ DUVAR

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Derzi 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 oluk oluşturun.
25 mm yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde olması
gereken oluk tüm inşaat derzlerinde bulunmalı ve
derzlere hizalanmalıdır.

ADIM 7: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Xypex
sürme uygulaması kuralları doğrultusunda hizmete
sokun.
Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.

ADIM 3: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.

Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.

ADIM 4: Doğrusal oluğu iyice temizleyin ve oluğa 0,8
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.

Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.

ADIM 5: Xypex sürme malzemesi uygulanacak tüm
duvar, zemin ve diğer betonun iç kısımlarını iyice
işaretleyin, temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler
Xypex malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak
şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde
parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde
suya doyurulmalıdır.
ADIM 6: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Concentrate priz aldıktan sonra
ama hala “taze” iken ya bir kat daha Xypex Concentrate
sürme malzemesi veya 0,65 – 0,80 kg/m2 oranında bir
kat Xypex Modified sürme malzemesi uygulayın.

Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
SU DEPOSU / SULU KUYU

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.

– 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified sürme
malzemesi uygulayın.

ADIM 2: Deponun iç tarafında kalıpları düzelterek
bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oluk oluşturun.
25 mm yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde olması
gereken oluk tüm inşaat derzlerinde bulunmalı ve
derzlere hizalanmalıdır.

ADIM 7: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Su ile
doldurup
Xypex
sürme
uygulaması
kuralları
doğrultusunda hizmete sokun.

ADIM 3: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 4: Doğrusal oluğu iyice temizleyin ve oluğa 0,8
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 5: Tüm duvar, zemin ve çatının dış yüzeyini iyice
işaretleyin, temizleyin ve suya doyurun. Tüm yüzeyler
Xypex malzemesinin nüfuz etmesini sağlayacak
şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip olmalı ve yüzeyde
parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde
suya doyurulmalıdır.
ADIM 6: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer Concentrate priz aldıktan
sonra ama hala “taze” iken ikinci kat gerekirse ya bir kat
daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya 0,65

Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
YER ALTI DEPOSU / KURU KUYU

 CONCENTRATE SULU HARÇ  CONCENTRATE DRY-PAC ▬ ▬ ▬ MODIFIED SULU HARÇ
ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.

– 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified sürme
malzemesi uygulayın.

ADIM 2: Deponun/kuru kuyunun dış tarafında kalıpları
düzelterek bitirilmiş beton yüzeyinde doğrusal bir oluk
oluşturun. 25 mm yüksekliğinde ve 37 mm derinliğinde
olması gereken oluk tüm inşaat derzlerinde bulunmalı
ve derzlere hizalanmalıdır.

ADIM 7: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Geri
dolgu yaparak Xypex sürme kuralları doğrultusunda
hizmete sokun.

ADIM 3: Betonu, ACI, EN veya geçerli diğer
uluslararası standartlara uygun olarak dökün ve
kürleyin. Doğrusal oluğunki dâhil kalıpları alın.
ADIM 4: Doğrusal oluğu iyice temizleyin ve oluğa 0,8
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç
uygulayın. Oluğa Xypex Concentrate Dry-Pac doldurup
iyice sıkıştırarak Xypex “sızdırmazlık bandı” oluşturun.
ADIM 5: Zeminin yüzeyini ve duvarların, çatının, giriş
yolunun ve Xypex sürme malzemesi uygulanacak diğer
betonların dış yüzeyini iyice işaretleyin, temizleyin ve
suya doyurun. Tüm yüzeyler Xypex malzemesinin
nüfuz etmesini sağlayacak şekilde ICRI CSP-3 profiline
sahip olmalı ve yüzeyde parlama yapacak su birikintisi
bulunmayacak şekilde suya doyurulmalıdır.
ADIM 6: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer Concentrate priz aldıktan
sonra ama hala “taze” iken ikinci kat gerekirse ya bir kat
daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya 0,65

Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Çizimde gösterilen detaylar oyuk içeren derzler
içindir. Oyuk içermeyen derz düzeneği Admix Şematik
Çizimlerinde resmedilmiştir.
Not 3: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 4: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
PREKAST BETON MENHOL U

CONCENTRATE SULU HARÇ CONCENTRATE DRY-PAC - - - MODİFİYE EDİLMİŞ SULU HARÇ PATCH’N PLUG

Adım 1 ve Adım 2 su yalıtımı contalaması veya
diğer düzenekler kullanılmadığında geçerlidir.
ADIM 1: Blokları prekast bölümler arasında 13 - 19 mm
kalacak şekilde derzlerin içine yerleştirin. Dış boşluğu
50 - 75 mm derinliğe kadar Xypex Patch’n Plug veya
Xypex Megamix II ile doldurun.
ADIM 2: Muayene bacasının içinde iç boşluğa 0,8
kg/m2 oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın
ve boşluğu yüzeye kadar Xypex Concentrate in DryPac ile doldurun.
ADIM 3: Duvarların, zeminin, boru bağlantıları ve
Xypex sürme malzemesi uygulanacak diğer betonların
iç yüzeylerini iyice işaretleyin, temizleyin ve suya
doyurun. Tüm yüzeyler Xypex malzemesinin nüfuz
etmesini sağlayacak şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip
olmalı ve yüzeyde parlama yapacak su birikintisi
bulunmayacak şekilde suya doyurulmalıdır.

ADIM 4: Bir kat, 0,65–0,80 kg/m2 oranında. Xypex
Concentrate uygulayın. Eğer Concentrate priz aldıktan
sonra ama hala “taze” iken ikinci kat gerekirse ya bir kat
daha Xypex Concentrate sürme malzemesi veya 0,65
– 0,80 kg/m2 oranında bir kat Xypex Modified sürme
malzemesi uygulayın.
ADIM 5: Sürme uygulamasını periyodik su sisi
püskürtmesiyle nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Geri
dolgu yaparak Xypex sürme uygulaması kuralları
doğrultusunda hizmete sokun.
Not 1: Bazı durumlarda tek kalın bir kat uygulanabilir.
Xypex Teknik Hizmetler Temsilcinize danışınız.
Not 2: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
CMU BLOK DUVAR – ZEMİN ALTI – DIŞ UYGULAMA

 CONCENTRATE SULU HARÇ
ADIM 1: Derzi iyice temizleyin ve yüzeyine 1,0 kg/m2
oranında Xypex Concentrate sulu harç uygulayın.
ADIM 2: Duvarın tabanına dış taraftan kaliteli,
polimersiz iyileştirilmiş sıva ile üçgen şeklinde bir
içbükey kemer yerleştirin.
ADIM 3: Tüm CMU blok duvarların ve Xypex sürme
malzemesi uygulanacak diğer tüm betonların dış
yüzeylerini iyice işaretleyin, temizleyin ve suya
doyurun. Tüm yüzeyler Xypex malzemesinin nüfuz
etmesini sağlayacak şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip
olmalı ve yüzeyde parlama yapacak su birikintisi
bulunmayacak şekilde suya doyurulmalıdır.
ADIM 4: Gösterildiği gibi CMU ile beton ara bağına
polimersiz iyileştirilmiş kaliteli harç dolgusu yerleştirin
ADIM 5: Tüm CMU bloklarına ve betonlara 1,0 kg/m2
oranında bir kat Xypex Concentrate uygulayın. Xypex
Concentrate sürme malzemesini 12-24 saat arasında
priz almaya ve sertleşmeye bırakın (48 saati
aşmamalı). Bu süre içerisinde Xypex ürün bilgi
formunda belirtildiği gibi sürme uygulamasını ıslak
kürleyin.
ADIM 6: Sadece Xypex Concentrate uygulanmış CMU
üzerine 3 mm kalınlığında veya 5.6 kg/m2 oranında bir
kat Megamix I uygulayın. Üstteki sürme katmanının
kalınlığı iş koşullarına ve gereksinimlerine bağlı olarak

▬ ▬ ▬ MEGAMIX I

 POLİMERSİZ HARÇ

1,5-10 mm arasında değişebilir. Alt yapının yüzeyi,
parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde
suya doyurulmalıdır kuralı gereği, Megamix I
uygulamasından önce Xypex Concentrate yüzeyini
nemlendirin.
ADIM 7: Çoğu durumda Xypex Megamix I
uygulamasını ıslak kürlemeye ihtiyaç duyulmaz ancak
hızlı kuruma koşullarında Megamix I tamamen priz
almaya bırakılmalı ve ardından 24 saat periyodik
sisleme ile nemli tutulmalıdır. Geri dolgu yaparak Xypex
sürme uygulaması kuralları doğrultusunda hizmete
sokun.
Not 1: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 2: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
CMU BLOK DUVAR – ZEMİN ALTI – İÇ UYGULAMA

 CONCENTRATE SULU HARÇ
CMU tamir ve ıslahı konusunda bilgi için Xypex
Uygulama Yöntemleri “CMU / Beton Blok
Duvarların Su Yalıtımı” bölümüne (Bölüm 1.3,
sayfa. 4-5) bakınız veya daha geniş bilgi için Xypex
Teknik Hizmetler ile iletişime geçiniz.
ADIM 1: Tüm CMU blok duvarların ve Xypex sürme
malzemesi uygulanacak diğer tüm beton yüzeylerin iç
yüzeylerini iyice işaretleyin, temizleyin ve suya
doyurun. Tüm yüzeyler Xypex malzemesinin nüfuz
etmesini sağlayacak şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip
olmalı ve yüzeyde parlama yapacak su birikintisi
bulunmayacak şekilde suya doyurulmalıdır.
ADIM 2: Tüm CMU bloklarına ve betonlara 1,0 kg/m2
oranında bir kat Xypex Concentrate uygulayın. Xypex
Concentrate sürme malzemesini 12-24 saat arasında
priz almaya ve sertleşmeye bırakın (48 saati
aşmamalı). Bu süre içerisinde Xypex ürün bilgi
formunda belirtildiği gibi sürme uygulamasını ıslak
kürleyin.
ADIM 3: Sadece Xypex Concentrate uygulanmış CMU
üzerine 3 mm kalınlığında veya 5.6 kg/m2 oranında bir
kat Megamix I uygulayın. Üstteki sürme katmanının
kalınlığı iş koşullarına ve gereksinimlerine bağlı olarak
1,5-10 mm arasında değişebilir. Alt yapının yüzeyi,
parlama yapacak su birikintisi bulunmayacak şekilde

▬ ▬ ▬ MEGAMIX I

suya doyurulmalıdır kuralı gereği, Megamix I
uygulamasından önce Xypex Concentrate yüzeyini
nemlendirin.
ADIM 4: Çoğu durumda Xypex Megamix I
uygulamasını ıslak kürlemeye ihtiyaç duyulmaz ancak
hızlı kuruma koşullarında Megamix I tamamen priz
almaya bırakılmalı ve ardından 24 saat periyodik
sisleme ile nemli tutulmalıdır.
Not 1: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 2: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

2.2
CMU BLOK DUVAR – ZEMİN ÜSTÜ – DIŞ UYGULAMA

 CONCENTRATE SULU HARÇ
ADIM 1: Tüm CMU blok duvarların ve Xypex sürme
malzemesi uygulanacak diğer tüm beton yüzeylerin dış
yüzeylerini iyice işaretleyin, temizleyin ve suya
doyurun. Tüm yüzeyler Xypex malzemesinin nüfuz
etmesini sağlayacak şekilde ICRI CSP-3 profiline sahip
olmalı ve yüzeyde parlama yapacak su birikintisi
bulunmayacak şekilde suya doyurulmalıdır.
ADIM 2: Tüm CMU bloklarına ve betonlara 1,0 kg/m2
oranında bir kat Xypex Concentrate uygulayın.
ADIM 3: Sürme uygulamasını sulu sisleme veya sis
püskürtmesi ile nemli tutarak 2-3 gün kürleyin. Xypex
sürme uygulaması kuralları doğrultusunda su ile
temasını açın.

Not 1: Şematik çizim sadece Xypex uygulama
detaylarını gösterir ve su tutucu veya genleşme derzleri
için gerekli şartları göstermez. Su tutucuların
kullanılması, türü ve yerleştirileceği yer tasarımcının
inisiyatifindedir. Genleşme derzleri sulu çimento
kuruduktan sonra üzerine veya uygulanmadan önce
yerleştirilebilir. Su tutucuların üzerine sadece su
tutucuların üreticisi onayladığı takdirde sulu harç
uygulanabilir.
Not 2: Şematik çizim Xypex sürme uygulamasını
gösterir. Şartname hazırlayıcısı alternatif olarak Xypex
kuru karışım (DS-Serisi) veya Xypex katkı maddeleri
(Admix C-Serisi) kullanımını değerlendirebilir. Daha
geniş bilgi için Xypex Standart Şartnamesine bakınız.

