
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 

MEKSHOCK, özel mineral dolgular ve 
bağlayıcılar içeren, aktif su kaçaklarını ani olarak 
tıkayabilen, montaj ve tamir işlerinde kullanılan 
hazır bir harçtır. 

KULLANIM ALANLARI 

 Aktif su kaçaklarının tıkanmasında,
 Beton kenar ve köşe birleşimlerinde pah

yapımında,
 Su izolasyonu öncesinde sıva ve beton

üzerindeki çatlak tamirlerinde,
 Her türlü hızlı montaj ve tamir işlerinde

kullanılabilir.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

 Yalnız su ile karışır, kolay uygulanır,
 Bütün beton yüzeylere uygulanabilir,
 Astar gerektirmez,
 Büzüşme yapmaz (rötre),
 Hızlı mukavemet alır, 10 dk. sonra üzerine su

izolasyon ürünlerimizin uygulaması yapılabilir,
 Yüksek yapışma mukavemeti sağlar.

A- Yüzey Hazırlığı

Tamir edilecek yüzeyin sağlam olması ve her
türlü toz ve pislikten arındırılmış olması
gerekmektedir. Tamir edilecek ve tıkanacak
boşluğun derinliği 20 mm olacak şekilde
açılmalıdır.

B- Karıştırma

Ambalaj üzerinde tarif edilen kadar temiz bir 
kabın içine temiz su konulur. MEKSHOCK 
torbası açılarak içine su ilave edilir ve eldiven 
giyilip elle çok hızlı bir şekilde karıştırarak macun
kıvamına getirilir ve hızlı bir şekilde yerine 
yerleştirilir. Malzeme çok hızlı priz aldığından
dolayı karıştırılacak malzemenin miktarına dikkat 
edilmelidir.

C- Karışım Miktarları ve Uygulama

1 kova 7 kg MEKSHOCK için 1,8 lt-2 lt su
kullanılmalıdır. MEKSHOCK, çok hızlı priz alan
bir malzeme olduğu için azar azar kullanılmalıdır.
1 kg MEKSHOCK için 0,250-0,300 lt su oranı
yeterlidir.

RAF ÖMRÜ 

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden 
itibaren 6 aydır.  Açılmış ambalajlar, ağızları 
sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında 
saklanmalı ve 1 hafta içinde kullanılmalıdır. 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Kullanım süresince iş 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. 

 

AMBALAJ 

7 kg plastik kova 

SARFİYAT 

Değişkendir. 

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. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 Not: Soğuk havalarda ani priz etkisini görebilmek için karışım 
 suyu ısıtılmalıdır. 

Malzemenin Yapısı Özel çimento mineral dolgular

Renk Gri 

Basınç Dayanımı 

30 dakika 10 N/mm² 

24 saat 20 N/mm² 

28 gün 50 N/mm² 

Uygulama kalınlığı 20 mm – 30 mm 

Dayanım Sıcaklığı -20°C – +80°C

MEKSHOCK 
ÇİMENTO ESASLI ANİ PRİZ ALAN HARÇ 

Düzenleme  : 01.01.2017 

Revizyon No : 0 




