
 
Teknik broşür 

MULTIFILL-ELASTIC 
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Renkli elastik karo derz dolgu 
 

Açıklama 
 
Renkli, elastik, tek bileşenli derz dolgu. Yüksek 
elastiklik, alt tabakaya mükemmel yapışma ve 
ayrıca rutubete, sıcaklık değişimlerine (-40°C ila 
+150°C aralığı) ve suya karşı dayanıklılık sağlar.  
3-40 mm'lik derz genişliklerine uygundur. 

 

Uygulama alanları 
 
MULTIFILL-ELASTIC, duvar ve zeminlerde, 
özellikle yüksek elastiklik gerektiren yerlerde 
(genleşme derzleri vb.) karo birleşmelerini 
derzlemek için kullanılır. 
İç mekan ve dış mekan uygulamalarına uygundur. 

 

Teknik veriler 
 

Yapı:  polimer reçine 

Uygulama sıcaklığı:  +5°C - +40°C 

Kabuk bağlama:  10-20 dak sonra  

Sertleşme süresi:  2-3 mm/gün 

Esneklik katsayısı (ISO 8339): 0,60 N/mm
2
 

Derz hareket kabiliyeti:  %25 

Elastik kazanım:  yaklaşık %90 

Shore A sertliği:  25 

 

Renkler 
 
MULTIFILL-ELASTIC, MULTIFILL renk 
kartelasında ilgili renk kodu ile belirtilen şu 
renklerde mevcuttur: Beyaz (Νο

 
01), Gri (Νο 03), 

Açık gri (Νο 05), Koyu gri (Νο 10), Bahama beji 
(Νο 06), Anemon (Νο 17), Karamel (Νο 21), Siyah 
(No 02), Kahverengi (No 08), Açık kahverengi (No 
09), Gri Mavi (No 46). 

 

Kullanım talimatları 
 
1. Alt tabaka 
Derz temiz, kuru olmalı ve tozdan, yağdan, 
gresten, vb. arındırılmış olmalıdır. Derz 
kenarlarında lekelenme olmasını önlemek için derz 
kenarlarına kendiliğinden yapışkan bir kağıt bant 
çekilir. 
 
 
 
 

2. Uygulama 
Kartuş özel tabancaya yerleştirilir ve kartuş ağzı, 
derz kenarlarına girecek şekilde değil sadece 
dokunacak ve kayacak şekilde çapraz kesilir. 
MULTIFILL-ELASTIC, kartuşu 45°

 
'lik bir açıyla 

derz ekseni boyunca ilerleterek uygulanır. 
Malzeme halen yaşken derze su püskürtülür ve 
yüzeyi parmakla son aşamada düzlenir. 
Uygulamadan hemen sonra kendiliğinden 
yapışkan kağıt bant sökülmelidir. 

 

Tüketim 
 
Derz 5 mm x 5 mm: 1 kartuş/11,2 m derz boyu. 

 

Ambalaj 
 
MULTIFILL-ELASTIC, 280 ml'lik kartuşlar halinde 
satışa sunulur. 

 

Raf ömrü - Saklama 
 
Ürünün raf ömrü, kuru ve don şartlarının olmadığı 
ortamda muhafaza edilmek kaydıyla 12 aydır. 

 

Notlar 
 
 Yağ kusması olabilecek yüzeylerde (örn. 

mermer, granit) kullanmadan önce MULTIFILL-
ELASTIC önceden test edilmelidir. 

 Devamlı su basıncı altında olan derzlerde (örn. 
su depoları, yüzme havuzları) kullanılması 
tavsiye edilmez. 
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