
Kəpəz Təmir qarışığı 

Yüksək dayanıqlılıq qabiliyyətinə malik, polimer qatqılı, sulfat və xlora davamlı, su 

keçirməyən, sement əsaslı təmir materialıdır 

 

İstifadə sahələri 

Daxili və xarici məkanlarda, özəlliklə, sulfat və xlora davamli, istər torpaq altı, istərsə də 

torpaqüstü və su altında qalacaq yerlərdə istifadə oluna bilər 

İstifadə edilə biləcək səthlər 

- Beton 

- Sement əsaslı suvaq 

Kəpəz Təmir Qqarışıq üzərindən təyin olunmuş yerlərdə son qat olaraq suya qarşı 

izolyasiya məhsulları, xarici divarlar üçün örtüklər, boya, suvaq və keramika plitələri 

vurula bilər. 

  

İstifadə qaydaları 

İsitfadə müddəti – təxminən 25 dəq 

İstifadə qalınlıığı – minimum 5 mm maksimum 40 mm 

Qatlar arasında gözləmə müddəti – 3 saat 

İstifadəyə verilmə tarixi – 24 saat 

Tam donma vaxtı – 28 saat 

 

Səth hazırlığı 

Səth kimyəvi maddələrdən təmizlənməlidir 

Yapışqanlığı az olan yerlər yoxlamaq üçün çəkiclə yoxlanılmalıdır. Səthin zəif olan 

yerləri qoparılmalıdır. 

Paslı dəmirlərin üstü təmizlənməlidir 

İstifadə etməzdən əvvəl səth mütləq nəmləndirilməlidir, çox isti və ya küləkli havalarda 

suyu səthə hopdurmaq lazımdır 

Dəmirlərdəki pas fırça vasitəsi ilə təmizlənməli və tozdan qorunmalıdır 

Bir sonrakı proses məhsul yaşkən nəm səthin üzərinə nəm şəkildə vurulmalıdır 

 

İstifadə şəraiti 

Havanın şəraiti +5 C ilə +30 C arasında olmalıdır 

Güclü külək və qızmar günəş altında istifadə etmək olmaz 

Donmuş, əriməkdə olan və ya 24 saat içərsində donma təhlükəsi olan səthlərdə istifadə 

edilməməlidir 

 

Məhsulun hazırlanması 

25 kq-lıq bir kisə Kəpəz Təmir Qarışığı tozuna, 5-5,5 litr təmiz su əlavə edilməlidir 

Kəpəz Təmir Qarışığı mala və ya aşağı dövriyyəli mikser ilə homogen hala gələnə 

qədər qarışdırılmalıdır. Qarışığı istifadə etməzdən əvvəl 2 dəqiqiə gözləmək lazımdır. 

 

Səth düzəltmə 

Kəpəz Təmir Qarışığını suvaq kimi istifadə etmək istiəyirsinizsə, səth əvvəlcədən 

nəmləndirilməli və maksimum 10 mm-lik bir qat vurulacaq şəkildə mala ilə səthə tətbiq 

edilməlidir. Sərtləşməkdə olan məhsula su əlavə edilməlidir. 

Məhsuıun istifadəsinin tamamlanmasında sonra səthi nəmləndirmək lazımdır 



Təyin olunmuş istifadə qaydalaır 20 C hava hərarəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Temperatur az olan yerlərdə vaxt uzanır, yüksək temperaturda vaxt qısalır. 

 

Qablaşdırma 

25 kq-lıq kraft kisə 

 

Sərfiyyat 

1,8 kq/m2 (1 mm qalınlıq üçün) 

 

Saxlama müddəti 

Orijinal açılmamış qablaşdırmada, rütubətsiz şəraitdə, istehlak tarixindən etibarən 12 ay 

müddətində saxlanıla bilər 

 

Texniki xüsusiyyətləri 

Təzyiqə qarşı müqavimət – 45 N/mm2 (28 gün sonra) 

Yapışma müqaviməti – 2 N/mm2 (28 gün sonra) 


