
 
Teknik broşür 

MULTIFILL-STONE 

 

 

Yapı ve taşları şaplamak için renkli, polimer modifiyeli çimento 
harcı 
 

Açıklama 
 
Yapı ve doğal ya da yapay taşları şaplamak için 
renkli, polimer modifiyeli çimento harcı. Yüksek 
mekanik özellikler ve sıradışı bir renk stabilitesi 
sağlar. 5-40mm'lik derz genişliklerine uygundur.  
EN 13888 standardına göre CG2 tip WA şapı 
sınıfındadır ve EN 998-2 standardına göre, belli 
yapısal özelliklere sahip olması istenen 
elemanlarda harici kullanıma yönelik genel amaçlı 
taş sıvası olarak CE sertifikasına sahiptir. Sertifika 
no: 0906-CPR-02412008. 

 

Uygulama alanları 
 
MULTIFILL-STONE, yapı ve her tip taş, duvar veya 
zeminin şaplanmasına uygundur. İç ve dış 
cephelerde uygundur.  

 

Teknik veriler 
 
Yapı:  çimento esaslı toz 

Renkler:   9 

Su ihtiyacı:  4.25 litre/25 litre torba  

Maksimum parçacık  
büyüklüğü:  1,3 mm  

Kuru harç birim  

hacim ağırlığı:  1,50  0,10 kg/l 

Taze harç  

birim hacim ağırlığı: 1,85  0,10 kg/l 

Uygulama sıcaklığı:  +5ºC ila +35ºC arası 

Uygulama süresi:  +20ºC'de en az 4,5 s 

Üzerine basmaya uygunluk: +20ºC'de 24 saat 
sonra 

EN 13888: 

Aşınma direnci:  ≤ 250 mm
3 

(ΕΝ 12808-2) 

Basınç dayanımı: 

 28 gün sonra  ≥ 15.00 N/mm
2
 

 25 donma-çözülme  
  döngüsü sonrasında:   ≥ 15,00 N/mm

2 

  (ΕΝ 12808-3) 

 
 
 
 

Bükülme dayanımı: 

 28 gün sonra ≥ 6.00 N/mm
2
 

 25 donma-çözülme  
  döngüsü sonrasında: ≥ 6,00 N/mm

2 

  (ΕΝ 12808-3) 

Kuruma çekmesi:  ≤ 1 mm/m  
(ΕΝ 12808-4) 

Su emilimi: 

 30 dakika sonra:  ≤ 0,5 g 

 240 dakika sonra:  ≤ 1,5 g 
(ΕΝ 12808-5) 
 
EN 998-2: 

Basınç dayanımı:  Kategori M 15  
(EN 1015-11) 

Başlangıç kayma dayanımı: 0,15 N/mm
2
           

(anma değeri) 

Yanma dayanımı:  Sınıf A1 
(EN 13501-1) 

Yoğunluk  

(kuru sertleşmiş harç):  1650  100 kg/m
3    

(EN 1015-10) 

Su emilimi:  0,2 kg/m
2 
dak 

0,5  

(EN 1015-18) 

Su buharı geçirgenliği:  μ 15/35   
(EN 1745, anma değeri) 

Isı iletkenliği:  (λ10, kuru) 0,71 W/mK  
(EN 1745, ortalama tablo değeri; P = %50) 

 

Kullanım talimatları 
 
MULTIFILL-STONE, homojen bir macun elde 
edilene kadar sürekli karıştırarak suya ilave edilir. 
Karıştırma işlemi için düşük hızlı bir mikser tavsiye 
edilir.  
Karışım yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakılmalı 
ve sonradan yeniden karıştırılmalıdır. 
Yapı malzemesi olarak kullanıldığında mala ile 
uygulanır. Şaplama, taşan malzeme kullanılarak 
imalat esnasında uygulanır. Sonrasında ve 
gerekiyorsa, şaplar tamamen, ince metal bir mala 
ile MULTIFILL-STONE ile doldurulur. Fazla 
malzeme ıslak bir sünger ile temizlenir.  

 
 
 
 



 

Bu veri formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi ve deneyime, ve 
ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz kontrolü dışında olduğundan, 
ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu 
kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 
Baskı: 20.10.2021 

 

 
Tüketim 

 
Tüketim taşın ölçülerine ve aynı zamanda derzin 
genişliğine ve derinliğine bağlıdır.  

 

Ambalaj – Renkler  
 
MULTIFILL-STONE aşağıda, ilgili kod numarası 
belirtilmiş 9 farklı renkte mevcuttur ve 5 kg ve      
25 kg'lık torbalarda satışa sunulmaktadır: 
 

Renk 5 kg 25 kg 

01 Beyaz     

02 Siyah    

03 Gri     

06 Bahama beji    

07 Kızıl kahve    

08 Kahverengi    

10 Koyu gri    

16 Toprak boyası    

20 Bordo    

 
Gerçekçi MULTIFILL numune setleri mevcuttur. 

 

Raf ömrü - Saklama 
 
 25 kg'lık kağıt poşetler:  

Üretim tarihi itibariyle 12 ay  

 5 kg'lık plastik poşetler: 
Üretim tarihi itibariyle 24 ay 

 
Yukarıdaki tüm bilgiler, ürünün orjinal kapalı 
ambalajında, rutubete ve dona karşı korunan 
yerlerde saklanması kaydıyla geçerlidir. 

 

Notlar 
 
 MULTIFILL-STONE, su ile reaksiyona girerek 

alkali çözeltileri oluşturan çimento ihtiva eder 
ve bu nedenle tahriş edici madde sınıfındadır.  

 Ambalaj üzerinde yer alan güvenli kullanım 
talimatlarını ve tedbirlerini inceleyiniz. 
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EN 998-2:2010 

Belli yapısal özelliklere sahip olması istenen 
elemanlarda harici kullanıma yönelik genel 
amaçlı taş sıvası olarak tasarlanmıştır 

 

Basınç dayanımı: Kategori M15 

Başlangıç kayma dayanımı: 0,15 N/mm2 

(anma değeri) 

Yanma dayanımı: Sınıf A1 

Yoğunluk (kuru sertleşmiş harç) 1650 kg/m
3
 

Su emilimi  0,2 kg/m
2
 min 

0,5
 

Su buharı geçirgenliği: μ 15/35 (anma değeri) 

Isı iletkenliği: (λ10, kuru) 0,71 W/mK (ortalama 

tab. değeri; P = %50)  

Dayanıklılık (donmaya-çözülmeye karşı): 
harcın kullanılması düşünülen uygulama 
noktasındaki şartlara göre değerlendirilir.  
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