
MultiTherm® 400
Polyap® S

Tan›m›

MultiTherm® 400, polimer modifiyeli ve elyaf
takviyeli, çimento esasl›, ›s› yal›t›m levhalar›n›n
s›vanmas›nda kullan›lan haz›r s›va malzemesidir.
TS 7847 standard›na uygundur.

Kullan›m Yerleri

Mantolama ifllerinde, ›s› yal›t›m levhalar›n›n
s›vas› olarak,
Betonarme yüzeylerin boya öncesi s›vanmas›nda
kullan›l›r.

Avantajlar›

Mükemmel yap›flma sa¤lar.
Elyaf takviyesi, yüzeysel çatlaklar› minimize eder.
Kolay haz›rlan›r ve uygulan›r.
‹flleme süresi uzundur.
Üzerine direkt boya uygulanabilir.
Donma - çözülme döngüsüne dayan›kl›d›r.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Haz›rl›¤›

MultiTherm® 400’nin uygulanabilmesi için,
levhalar›n yüzeye sa¤lam bir flekilde yap›flt›r›lm›fl
ve dübellenmifl olmas› gereklidir. Levhalar rüzgar
yükü ile esnememelidir.

Kar›flt›rma

Uygun su miktar›, bir ölçek yard›m›yla temiz
kar›flt›rma kab›na boflalt›l›r. MultiTherm® 400,
yavafl yavafl ilave edilerek 400 - 600 devir/dak.’l›k
bir kar›flt›r›c› ile 3 - 5 dakika, üniform ve topaks›z
bir kar›fl›m elde edilinceye kadar kar›flt›r›l›r. Yaklafl›k
3-5 dakika dinlendiril ip tekrar 30 saniye
kar›flt›r›ld›ktan sonra malzeme kullan›ma haz›r hale
gelir.

Kar›fl›m Oranlar›

Is› Yal›t›m Levhalar› için S›va Malzemesi

MultiTherm® 400
Kar›fl›m Suyu Miktar›
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u

1 kg Toz için
~0,23 litre

20 kg Torba için
~4,60 litre

~1,86 kg/litre

Teknik Özellikleri

Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düflük s›cakl›klar uzat›r.

Malzemenin Yap›s›
Renk
Bas›nç Dayan›m› (TS EN 196)
E¤ilme Dayan›m› (TS EN 196)
Polystren Plakaya Yap›flma Dayan›m›
Betona Yap›flma Dayan›m› (EN 1542)
Uygulama Kal›nl›¤›

Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Olgunlaflt›rma Süresi
Kullanma Süresi

Mineral Dolgular, Sentetik Katk›lar ve Özel Çimento ‹çerir.
Gri
≥ 5,00 N/mm2  (28 gün)
≥ 1,00 N/mm2  (28 gün)
~ 0,20 N/mm2 (28 gün)
≥ 1,00 N/mm2  (28 gün)
Min. 3 mm
Maks. 5 mm
+5°C  +30°C
-20°C  +80°C
3 - 5 dakika
1 saat
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Uygulama Yöntemi

S›va Yap›lma ‹fllemi

MultiTherm® 100 yap›flt›rma harc› ile yap›flt›r›lm›fl
ve dübellenmifl ›s› yal›t›m levhalar›n›n yüzeyi üzerine,
MultiTherm® 400 çelik mala yard›m›yla bir kat
uygulan›r. Homojen bir kal›nl›k elde etmek için
3x3 mm ebatlar›nda tarakl› bir mala yard›m›yla
s›va levha üzerinde düzeltilir. S›va suyunu bir miktar
att›ktan sonra s›va filesi hafifçe bast›r›larak tutturulur.
S›va suyunu, filenin gömülmeyece¤i kadar att›ktan
sonra 2 kat s›va uygulanarak tamamlan›r.
MultiTherm® 400 prizini ald›ktan sonra tercih
edilen renkteki esnek d›fl cephe kaplamas›
uygulan›r.

Sarfiyat

1 mm kal›nl›k için 1,51 kg/m2 toz ürün

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MultiTherm® 400 uygulamas›nda, ortam ve
yüzey s›cakl›¤› +5°C'nin alt›nda ya da +30°C’nin
üzerinde ise, uygun s›cakl›klar beklenmelidir.
Ayr›ca afl›r› s›cak, ya¤›fll› veya rüzgarl› havalarda
da uygulama yap›lmamal›d›r.
Kurumaya bafllam›fl MultiTherm® 400
kar›fl›m›na kesinlikle su ve yeni malzeme ilave
edilmemelidir.
D›fl yüzey uygulamalar›nda, kaplanm›fl yüzeyin
ilk 24 saat afl›r› günefl ›fl›¤›, rüzgar, don veya
ya¤murdan korunmas› gereklidir.
S›vay› düzeltmek amac›yla kesinlikle mastarlama
veya süngerleme yap›lmamal›d›r.
Ultraviyole etkisine karfl› s›va çok fazla günefl
›fl›¤›na maruz b›rak›lmadan, son kat dekoratif
kaplamas› yap›lmal›d›r.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. MultiTherm® 400
sertlefltikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden
temizlenebilir.

Ambalaj

20 kg'l›k polietilen takviyeli kraft torba

Depolama

Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.

Raf Ömrü

Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca
kapat›larak uygun depolama koflullar›nda
saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r.

Güvenlik Tavsiyeleri

Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün
kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik doküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar (06/2010).
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