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Bu de¤erler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmifl 
olup, bitmifl uygulamalar›n 28 gün sonraki performans› 
için geçerlidir. fiantiye ortam› farkl›l›¤›ndan ötürü de¤erler
de¤iflebilir.

n Referans standartlar›
•TS EN 13888 / CG 2 W A.
•G iflaretlemesi.
•Bay›nd›rl›k Poz. No: 04.013/2

Derz dolgular›yla ilgili TS EN 13888 normunun getirdi¤i yeni
s›n›fland›rma için güncel “weber çözüm rehberi”ne bak›n›z.

n Uyar›lar ve öneriler
•Yüksek performans elde edilebilmesi için uygulama alan›

ertesi gün suyla nemlendirilmelidir.
•Do¤al tafl ve granit seramik gibi lekeye hassas malzemelerin

renkli weber.joint flex’den etkilenmemesi için uygulama
öncesi weber seramik koruyucu ile korunmal›d›r.

•Mutfak bankosu ve tezgahlar› gibi s›k s›k temizlenen 
yüzeylerde, zeminlerde kullan›lan derz dolgu renginin 
korunmas› ve uzun ömürlü olmas› için
weber derz koruyucu kullan›lmal›d›r. Bu uygulama 
esnas›nda weber derz koruyucu derzlerin d›fl›na 
tafl›r›lmamal›, taflan k›s›m varsa da kurumadan mutlaka 
temizlenmelidir.

•Uygulama sonras›nda kullan›lan tüm aletler kurumadan 
su ile y›kanmal›d›r.

•Renkli derz dolgu uygulamalar›nda ellerin boyanmas›n› 
önlemek amac›yla eldiven giyilmelidir.

•Renkli derz dolgular›n zarar görmemesi için, çamafl›r suyu,
tuzruhu, kireç sökücü vb. temizlik malzemelerinin derzlerin
üzerine uygulanmas›ndan kaç›n›lmal›d›r.

•Uygulama sonras›nda yüzeyde kalabilecek ince derz dolgu
tabakas›n›n gerekti¤i flekilde temizlenmemesi, renk 
homojenli¤ini olumsuz yönde etkileyece¤inden, son silim
özenle yap›lmal›d›r.

•Beyaz ve aç›k renk derz dolgular›nda sararmaya neden
olabilece¤inden, uygulama öncesinde seramiklerin suda
bekletilmesinden kaç›n›lmal›d›r.

n Yüzey haz›rl›¤›
•Homojen bir renk ve kuruma sa¤layabilmek için, derz 

uygulamas›ndan önce, derz boflluklar› aras›nda bulunabilecek
toz, talafl, inflaat-çimento art›klar› vb. ince bir çubuk 
kullan›larak kaz›n›p, f›rça ile temizlenmelidir.

•Özellikle duvarlarda, uygulama öncesinde derz boflluklar›
nemlendirilmelidir.

n Tan›m›
Çimento esasl›, polimer katk›l›, su itici özelli¤e sahip, elastik
ve yüksek performansl›, küf, mantar ve yosun oluflumunu 
engelleyen renkli derz dolgu harc›.

n Avantajlar›
•Küf, mantar ve yosun oluflumunu engelleyen yeni formül,
•Elastik yap›s› ile;

- D›fl cephelerde,
- Yo¤un trafi¤e maruz zeminler ve yerden ›s›tmal› 

döflemelerde,
- Seramik üzeri seramik uygulamalar›nda,
- Yüzme havuzlar›nda,
- Do¤al tafl kaplamalar›n derzlenmesinde yüksek 

performans,
•Su itici özellik,
•Uzun ömürlü 25 renk seçene¤i.

n Uygulama alan›
•weber.kol flex konfor konsantre ve

weber.kol flex konfor kullan›m› gerektiren yüzeylerde, 
seramik, mermer, granit, granit seramik ve benzeri kaplama
malzemelerinin 3-12 mm. geniflli¤e kadar olan derz 
uygulamalar›nda kullan›l›r.

n Uygulama yüzeyleri
•‹ç ve d›fl mekan, duvar ve zemin,
•Müstakil ve orta yo¤unluktaki yüzme havuzlar›,
•Seramik tadilatlar›,
•Özel uygulama gerektiren tüm mekanlar,
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.

n Uygulama s›n›r›
•Yüksek bas›nç (> 100 bar) ve kimyasallara maruz kalan,

hijyen gerektiren mekanlarda uygulanmaz (Bkz. Güncel 
“weber çözüm rehberi”).

n Uygulama özellikleri
•Kullan›labilme süresi: Max. 1 saat.
•Tamamen sertleflme süresi: 12 saat.
•Zeminin trafi¤e aç›labilmesi için gerekli süre: 24-48 saat.

n Performans
•Afl›nma dayan›m›: ≤ 1000 mm3

•E¤ilme dayan›m›: ≥ 2,5 N/mm2

•Bas›nç dayan›m›: ≥ 15 N/mm2

•Büzülme: ≤ 3 mm/m
•Su absorpsiyonu (30 dk. sonra): ≤ 2 g.
•Su absorpsiyonu (240 dk. sonra): ≤ 5 g.

weber.joint flex
Yüksek performansl›, elastik, küf, mantar ve yosun oluflumunu
engelleyen, renkli derz dolgu harc›
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n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤› +5 °C ile +35 °C aras›.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi

olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
•Direkt günefl, kuvvetli rüzgar alt›nda veya s›cak yüzeylerde

uygulanmamal›d›r.
•S›cak durumdaki yerden ›s›tmal› döflemelerde uygulanmamal›

ve sistem, uygulamadan 24 saat önce kapat›lmal›d›r.

n Uygulama
•Ortalama 4,5-5,5 litre kadar su ile 20 kg.’l›k

weber.joint flex, tercihen düflük devirli bir mikser veya 
mala ile topak kalmayacak flekilde iyice kar›flt›r›lmal›d›r.

•weber.joint flex 10 dakika dinlendirildikten sonra, 
uygulama öncesinde 1-2 dakika daha kar›flt›r›lmal›d›r.

•Harç, sert kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk tabanl› 
derz yayma malas› ile derz boflluklar›na doldurulmal›d›r.

•Boflluklar›n iyice doldurulabilmesi için, önce paralel sonra
çapraz çekilmelidir.

•Harc›n yüzey üzerindeki fazlal›¤› yumuflak uçlu bir spatula 
veya nemlendirilmifl sünger uçlu spatula ile s›yr›l›p, ortam
s›cakl›¤›na göre 15-30 dakika beklendikten sonra nemli bir
sünger ile silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakas›
iyice temizlenmelidir.

•Yüzey düzgünlefltirme ve temizleme ifllemi kuru bir bez
yard›m›yla weber.joint flex yafl iken yap›lmal›d›r.

n Tüketim

n Ambalaj
Net 20 kg’l›k torbada,
(palette 80 adet, 1600 kg).

Net 10 kg’l›k torbada,
(kolide 2 adet, palette 64 koli, 1280 kg).

n Palet ölçüsü
107x107 cm.

n Renk
Beyaz dahil 25 adet. (20 kg’l›k ambalaj)
Beyaz ve gri (10 kg’l›k ambalaj)

n Uygulama aletleri
El mikseri, mala, kauçuk uçlu mala, sünger uçlu mala, çekpas,
sünger, f›rça.
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‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan

Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
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Seramik boyutlar›
Derz geniflli¤i

20x20 cm.

3 mm.

400 gr./m2

6 mm. 8 mm.

25x40 cm.

33x33 cm.

700 gr./m2 1000 gr./m2

300 gr./m2 500 gr./m2 600 gr./m2

250 gr./m2 450 gr./m2 550 gr./m2

12 mm.

1300 gr./m2

800 gr./m2

750 gr./m2

60x60 cm. 150 gr./m2 300 gr./m2 350 gr./m2 500 gr./m2

n Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca 
kapat›lmal›d›r.


