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Is› yal›t›m sistemleri için çimento esasl› yap›flt›rma harc›.

n Avantajlar›
•ETAG 004*’e uygundur.
•Yüksek yap›flt›rma gücüne sahiptir.
•Termik floklara dayan›kl›d›r.

n Uygulama alan›
•Tüm yap›larda, XPS, EPS, ve taflyünü ›s› yal›t›m levhalar›n›n

yap›flt›r›lmas›nda kullan›l›r.

n Uygulama yüzeyleri
•‹ç ve D›fl Cephelerde;

- Brüt beton,
- Tu¤la,
- Çimento bazl› s›va,
- Gazbeton,

•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.

n Uygulama s›n›r›
•Sa¤lam olmayan ve düflük dirençli yüzeylerde uygulanmaz.

n Uygulama özellikleri
•Haz›rlanan harc›n kullan›labilme süresi: 2 saat
•Yap›flt›r›lan yal›t›m levhas›n›n üzerine s›va uygulanabilmisi

için gereken süre: 2 gün.

n Performans
•Taze Harc›n Boflluklu Birim Hacim Kütlesi: ≥ 1000 kg/m3

•Elek Analizi: 1 mm aç›kl›¤›nda elek üzerinde kalan
miktar ≤ %1,0

•E¤ilme Dayan›m›: ≥ 2,0 N/m2

•Bas›nç Dayan›m›: ≥ 6,0 N/m2

•Alt Tabakaya Yap›flma Mukavemeti: ≥ 0,5 N/m2

•Is› Yal›t›m Levhas›na Yap›flma Mukavemeti: ≥ 0,08 N/m2

•Su Emme (30 dakika sonunda): ≤ 5 gr
•Su Emme (240 dakika sonunda): ≤ 10 gr

n Referans standartlar›
•TSEK
•Bay›nd›rl›k Poz. No: 04.480

n Uyar›lar ve öneriler
•Yal›t›m levhalar› birbirine iyice yaklaflt›r›larak yerlefltirilmeli,

›s› transferini önlemek amac›yla levhalar aras›ndaki boflluklar
mümkün oldu¤unca az olmal›d›r.

n Yüzey haz›rl›¤›
•Yüzey temiz, kuru ve sa¤lam olmal›d›r.
•Çok gözenekli yüzeyler ›slat›lmal› ve yüzey nemli kalacak 

flekilde, su tabakas› yok olana kadar beklenmelidir.
•Yüzeydeki önemli bozukluklar veya delikler

weber.therm A1 uygulamas›ndan en az 24 saat önce 
weber.rep MA 200 ile onar›lmal›d›r.

n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤› +5 °C ile +30 °C aras›.
•Çok nemli ve/veya çok s›cak havalarda, günefl alt›nda 

uygulama yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
•Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi

olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.

n Uygulama
•Ortalama 6 lt. kadar su ile 25 kg’l›k weber.therm A1, 

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

•Harç, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir.
•weber.therm A1, yal›t›m levhas›n› çevreleyecek flekilde 

kenarlardan 5 mm kalmas›na dikkat edilerek çepeçevre 
uygulanmal›d›r.

•Ortada kalan bölüme 3 büyük parça weber.therm A1 
noktasal olarak uygulanmal›d›r.

•Yal›t›m levhas›n›n % 40’›n›n yap›flt›r›c› ile kaplanm›fl olmas›na
dikkat edilmelidir. ‹letken görevi görmemesi amac›yla 
derzlere kesinlikle yap›flt›r›c› tafl›r›lmamal›d›r.

•weber.threm A1 ile yap›flt›r›lan yal›t›m levhalar›na, hava
koflullar›na ba¤l› olarak 2 gün sonra weber.therm B1 
uygulamas›na geçilebilir.

n Tüketim
5 kg/m2.

n Ambalaj
Net 25 kg’l›k torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg).

n Palet ölçüsü
107 x107 cm.

n Renk
Gri.

n Uygulama aletleri
El mikseri, mala.
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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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Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35171 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr

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.


