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EMÜLZER SPEED-X LİKİT 
ŞOK PRİZ SAĞLAYAN SU GEÇİRMEZLİK SIVISI  
 
TANIMI:  
Kullanıma hazır, su geçirimsizliği ve şok priz sağlayan sıvı halde çimento katkı malzemesidir.  
 
KULLANIM ALANLARI: 
Betonda, tuğla duvarda ve taşlarda su sızıntılarını durdurmak ve rutubeti önlemek için kullanılır.  
Temel perde duvarları, bodrumlar, su depoları, asansör boşlukları ve hasarlı su borularındaki su 
kaçaklarını anında kesmek amacıyla kullanılır. 
Beton, sıva, şap ve briket üzerinde kullanılabilir. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 
GÖRÜNÜM : Şeffaf Sıvı 
YOĞUNLUK : 1.26 kg/dm3 
PH  : 13 
UYGULAMA ISISI : +5C ila +35C arası 
UYGULAMA ZAMANI : 1 Dakika 
BASINÇ DAYANIMI : >35 N/mm2 (28.Günde) 
BÜKÜLME DİRENCİ : >8 N/mm2 (28.Günde) 
 
AVANTAJLARI: 
Kostiktir. Donatıya zarar vermez. 
İçeriğindeki maddeler yardımı ile akan su hızı kesilir ve akan suyun kaynağı belirlenerek tamirinin 
yapılması sağlanır.  
Ekonomiktir. 
 
UYGULAMA: 
SPEED-X LİKİT, taze, topaksız portland çimentosu ile kullanılmalıdır.  
Kullanılacak kaplar plastik olmalı ve lastik eldiven ile çalışılmalıdır. 
İstenilen priz süresine göre 1 ile 3 katı sulandırılır.  
Malzeme çimento ile plastik bir kabın içerisinde karıştırılır ve süratle ıslak yüzeye mala veya lastik 
eldivenle bastırılır.  
Şiddetli sızıntılar için SPEED-X LİKİT ile yapılan macun kullanılarak plastik hortum vasıtasıyla drenaj 
yapılır.  
 
ALET TEMİZLİĞİ: 
Kullanılan aletler, kullanıldıktan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra mekanik yollarla 
temizlenebilir.  
 
AMBALAJ: 
8697416530782 Net 5 kg Plastik Bidon 
 
RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:  
Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında sınırsızdır. 
 
UYARILAR: 
SPEED-X LİKİT kostik özelliğe sahip olduğu için çalışırken lastik eldiven kullanılmalı ve koruyucu gözlük 
kullanılmalıdır.(S 24/25)  
Göz ve deri ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.  
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2) 
Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7) 
Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.(S 3/15) 
Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin 
emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler. 
Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden 
kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemez. 
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar. 


