
MEK YAPI ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve bu ürünler doğru 
saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında MEK YAPI'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. 
Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle MEK YAPI ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, 
doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde MEK YAPI tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk 
konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan MEK YAPI sorumlu değildir. Üçüncü şahısların mülkiyet 
hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün MEK 
YAPI'ya başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. 
 

ÜRÜN TANIMI 
 

MEKCRYSTALLIZE su ile tepkimeye girdiğinde suda erimeyen kristaller üreten ve bu kristallerin beton kılcal 
damarları içerisine nüfuz etmesi ile betonu kesin ve kalıcı olarak su geçirimsiz hale getiren, hem negatiften, 
hem de pozitiften sürme olarak uygulanan su yalıtım malzemesidir. 
 
KULLANIM ALANLARI 
 

 Bodrum kat perde duvarlarında pozitif yönden uygulama, 
 Bodrum kat perde betonlarında bina içerisinden (negatif) uygulama, 
 Bodrum döşeme betonlarında bina içinden (negatif) uygulama, 
 Yüzme havuzlarında, 
 Betonarme su depolarında, Arıtma tesislerinde, fosseptiklerde, 
 Tahıl silolarında,  
 Tünellerde negatif ve/veya pozitif uygulama 
 Yer altı kanallarında ve menhollerde, 
 Asansör çukurlarında, İstinat duvarlarında, 
 Düşük döşemelerde, Kanal ve galerilerde, 
 Toprak altında kalacak her türlü beton imalatlarında, 
 Çatılarda, Katlı otoparklarda, 
 Borularda ve benzeri tüm yapılarda kullanılmaktadır. 
 

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

 

 Bilişimindeki Silicafume’un etkisi ile beton 
içerisindeki serbest kireci silikatlaştırdığından, 
demirin korozyonunu engeller. 

 Beton içerisinde suda eriyen bikarbonat 
tuzlarının oluşumunu engeller. 

 Betonu sülfat tuzlarına ve klor tuzlarına karşı 
korur. 

 Betonu dona karşı korur, yalıtım beton 
içerisinde gerçekleştiğinden ayrıca koruma 
gerektirmez. 

 Yüksek basınç altında suyun geldiği istikametin 
tersi yönünden (negatif yalıtım) uygulanabilir. 

 
 Suyun geldiği yönden (pozitif yalıtım) 

uygulanabilir. 
 Betonun nefes alma yeteneğini ortadan 

kaldırmaz. 
 Çözülmez. 
 Zehirli değildir. 
 Taze betona veya eski betona uygulanabilir. 
 Su geçirimsizdir. 
 Astar gerektirmez. 
 Hızlı mukavemet alır. 
 Tie-rot deliklerinin ve karot boşluklarının 

tamirinde kullanılır, 

 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 
Not: Yukarıdaki değerler +23 °C’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. 

Malzemenin Yapısı Çimento, Mineral dolgular, özel katkılar 

Renk Gri 

Basınç Dayanımı 15N/mm² (28 gün) 

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı +5°C  / +30°C 

Servis Sıcaklığı -20°C  / +80°C 

Kullanım Süresi karışımı 20 dakika 
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UYGULAMA BİLGİLERİ 
 
Mek CRYSTALLIZE beton üzerine uygulanır. Uygulanacak 
betonun mutlaka nemli olması gerekir. 
 
A-Yüzey Hazırlığı 
Uygulamadan önce gergi demiri delikleri, segregasyon 
bölgeleri ve soğuk derzler açılarak MEK REPAMORT ile 
onarılır. Yüzeydeki kalıp yağları, toz ve kir temizlenir. Brüt 
beton ve/veya parlak yüzeyler seyreltilmiş sülfürik asit veya 
metilen klorid ile aşındırılır. Malzemenin betona nüfuz 
edilebilmesi için gözeneklerin açık olması gerekir. 
 
Malzeme, işlevini beton içerisinde yerine getirdiği için 
yüzeydeki sıva kaplamalarının alınması gerekir. Eğer su 
fışkırtan delikler var ise öncelikle bu deliklere birer dren 
takılır ve suyun akmasına izin verilir. Tüm uygulama bittikten 
sonra drenler çıkarılarak MEK SHOCK uygulaması yapılır. 
 
B-Malzeme Hazırlama 

 Karışım suyu MEKCRYSTALLIZE’ye ilave edilerek 
karıştırma yapılmalıdır. 

 Karışım düşük devirli bir matkap kullanılarak ve 20 
dakika içerisinde tüketilecek miktarda 
hazırlanmalıdır. 

 Malzeme Karışım oranı 1 kg MEKCRYSTALLIZE  
için ve 0,3 lt su kullanılmalıdır. 
 

C-Uygulama Yöntemi 
Uygulama yapılacak yüzeyde bir ön yıkama yapılır. Fazla su 
yüzeyden alınır. Uygulama fırça veya püskürtme ile 2 kat 
halinde yapılır. Çok sıcak ve kuru ortamlarda 2 gün süre ile 
günde 2 kez halinde pulverize edilerek kür yapılır. 
 
AMBALAJ 
 
25 kg polietilen takviyeli kağıt torba. 
 
SARFİYAT 
 
Sarfiyat her katta 1 kg/m2’dir. Toplam 2 kat uygulanmalıdır. 
 
RAF ÖMRÜ 
 
Uygun depo koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 
aydır. Açılmamış ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 
bir hafta içinde kullanılmalıdır. 
 
 

DEPOLAMA 
 
Ortamdaki ısı 5 derecenin altında düşmemek şartı ile kuru 
ortamlarda raf ömrü 6 aydır. Açılmamış orijinal 
ambalajlarında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak 
depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda en fazla 3 palet 
üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat 
yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste 
konulmamalıdır. 
 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
Kullanım süresince İş ve işçi sağlığı kurallarına uygun 
şekilde iş elbisesi, toz maskesi, koruyucu gözlük ve eldiven 
kullanılmalıdır. Uygulama alanları havalandırılmalıdır. 
Kürlenmiş malzemelerin tahriş edici özelliği olduğundan 
ötürü Göz, ağız ve cilde temas ettirilmemelidir. Temas 
etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. 
Yutulması halinde ise acilen doktora başvurulmalıdır. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalı ve 
uygulama alanlarına yiyecek içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır. 
 
SORUMLULUK 
 
Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler 
dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan ötürü meydana 
gelebilecek sonuçlardan MEK YAPI ENDÜSTRİ SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. 
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