
Teknik broşür 

MEGACRET-40  
 

Yüksek mukavemetli lif takviyeli tamir çimento harcı  
 

Tanım  Termal uygunluk 
Bölüm 1 (50 donma-çözülme 
devri):    > 2,00 N/mm2 
 

Kılcal su  
Absorpsiyonu:   0,48˙kg˙m-2˙h-0,5 
 

Ateşe karşı reaksiyon: Euroclass A1 
(EN 13501-1) 
 

Uygulama süresi:  20°C’de 2 saat 
 

Maksimum kalınlık/katman: 4 cm  
 

 
Polimerlerle zenginleştirilmiş yüksek 
mukavemetli, lif takviyeli çimentolu yamama 
harcı. Aşağıdakileri sağlar: 
 
 Üstün mukavemet. 
 Alt tabakaya çok iyi yapışma. 
 Mükemmel işlenebilirlik. 
 Azaltılmış su geçirgenliği. 
 Hacim stabilitesi. 
 
EN 1504-3’e göre beton tamirleri için CC R4 
olarak sınıflandırılır. Sertifika No. 2032-CPD-
10.11. 
  

Kullanım talimatları 
 
1. Alt tabaka 
Alt tabaka, toz, gres yağı veya diğer yabancı 
maddeler içermemelidir. Uygulamadan önce alt 
tabakanın tamamen ıslatılması gereklidir. 
 
2. Uygulama 
25 kg’lik bir torba MEGACRET-40, tamir işlerine 
uygun homojen, sıkı kütle oluşuncaya kadar sürekli 
çalkalanarak 4,60 kg suya kademeli olarak eklenir. 
Karıştırma, düşük devirli bir mikser veya beton 
mikseri ile yapılabilir. Malzeme, katman başına 4 
cm’ye kadar istenilen kalınlıkta bir mala veya 
püskürtme makinesi ile uygulanmalıdır 
(preslenmelidir). İkinci katmana ihtiyaç 
duyulduğunda, daha iyi yapışma elde etmek için 
birinci katmanın yüzeyi pürüzlenmelidir. Nihai 
yüzey, ıslak bezlerle, polietilen levhalarla 
kaplanarak veya 48 saat boyunca tekrarlanan 
ıslatmalarla su kaybından iyice korunmalıdır.  
 

Uygulama alanları 
 
MEGACRET-40, beton elemanlarına yönelik 
tamir talepleri için uygundur. Zeminler, 
duvarlar veya tavanlar üzerine bir mala veya 
püskürtme makinesi ile uygulanır.  
 

Teknik veriler  
 
Form:    Çimentolu toz  
 

Renk:    Gri  
 

Su talebi:   4,60 l/25 kg 
torba 
 

Kuru harcın 
dökme yoğunluğu:  1,40 + 0,10 kg/l 
 

Taze harcın 
dökme yoğunluğu:  2,10 + 0,10 kg/l 
 

Sıkıştırma mukavemeti: 
 24 saatten sonra:  > 20,00 N/mm2 
 7 günden sonra:  > 35,00 N/mm2 
 28 günden sonra:  > 50,00 N/mm2 
 

Bükülgenlik mukavemeti:  > 8,00 N/mm2 
 

Elastik modülü:  21,70 GPa 
 

Karbonlaştırma direnci: Geçer 
 

Klorür iyon içeriği:  %0,00 
 

Yapışma mukavemeti: > 2,10 N/mm2   
  

Tüketim  
 
Katman kalınlığının yaklaşık 17,5 kg/m2/cm. 
 

Ambalaj 
 
MEGACRET-40, 25 kg’lik kağıt torbalarda ve 5 
kg’lik plastik torbalarda mevcuttur.  
   



 
  

MEGACRET-40  
 
 
 

Raf Ömrü – Saklama   
 

CE 
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 25 kg’lik kağıt torbalar: 
Üretim tarihinden itibaren 12 ay 
 5 kg’lik plastik torbalar: 
Üretim tarihinden itibaren 18 ay 
 
Yukarıdakilerin tümü, ürün orijinal açılmamış 
ambalajında, nemden ve dondan korunmuş 
yerlerde saklanırsa gerçekleşir.    
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İbareler 

 
 Uygulama sıcaklığı, +5°C ile +35°C 

arasında olmalıdır. 
 Düşük sıcaklıklarda ve hızlı mukavemet 

kazanımı gerektiğinde, ılık su ile 
malzemenin karışımı tavsiye edilir. 

 Ürün, sulu alkalin olarak tepkime gösteren 
çimento içerir ve tahriş edici olarak 
sınıflandırılır.  

 Ambalaj üzerinde yazılı güvenlik 
tavsiyesine ve tedbirlere bakınız.  

 
 

 

EN 1504-3 
 

Yapısal tamir CC harcı için beton tamir ürünü  
(hidrolik çimento bazlı) 

DoP No.: MEGACRET-40/1207-03 
 

Sıkıştırma mukavemeti: sınıf R4 
 

Klorür iyon içeriği:<%0,05 
 

Yapışma tutunması: > 2,0 MPa 
 

Karbonlaştırma direnci: Geçer 
 

Elastik modülü: ≥ 20 GPa 
 

Termal uygunluk bölüm 1: > 2,0 MPa 
 

Kılcal absoprsiyon: < 0,5˙kg˙m-2˙h-0,5 
 

Tehlikeli maddeler: 5.4’e uygundur 
 

Ateşe karşı reaksiyon: Euroclass A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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. 


