
Kullanım talimatları 

Teknik broşür 

MEGAGROUT-100  
 

Tamir ve güçlendirme için yüksek dayanımlı, 
çekmez, kalıba dökülebilir şap 

 
 

 
 

Özel yapışkanlı, yüksek dayanımlı, 
çekmez, çimento esaslı kalıba 
dökülebilir şap. Sağladığı özellikler: 

 Ayrışma olmaksızın oldukça iyi 
akışkanlık. 

 Yüksek ilk ve son dayanım. 
 Çeliğe ve betona etkin yapışma. 
 Darbeye ve titreşime karşı dayanıklılık. 
 Düşük su geçirgenliği. 

ASTM C 1107-99'a göre B tip şap ve EN 
1504-3'e göre beton onarımına yönelik CC 
R4 harç olarak sınıflandırılmaktadır. 
Sertifika no 2032-CPR-10.11. 

Karbonlaşma direnci: Başarılı 

Klorür iyonu içeriği: %0,00  

Yapışma dayanımı: ≥ 2,90 N/mm2  

Isı uyumluluğu 

Bölüm 1 (50 donma-çözülme  

döngüsünde): ≥ 2,00 N/mm2 

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

Yanma dayanımı: Euroclass A1 

Kullanılabilme süresi: +20oC'de 1 

saat  

Maks. kalınlık/kat 10 cm 

 
 

 
 
MEGAGROUP-100100 mm’ye kadar 
kalınlıkta uygulanır ve aşağıdakiler için 
uygundur: 
 Hasarlı beton elemanlarının tamiratı. 
 Mevcut beton elemanlarındaki ince 

beton gömleklerinde derz dolgusu. 
 Beton elemanlarındaki çukurların 

ve deliklerin doldurulması. 
 

 
 

Biçim: çimento esaslı toz 

Renk: gri 

Su ihtiyacı: 3,50 l /25 kg 

torba  

Kuru harç birim 
hacim ağırlığı 1,75 ± 0,20 kg/l 

Taze harç birim 
hacim ağırlığı: 2,35 ± 0,20 kg/l 

Basınç dayanımı: 
 24 saat sonra:   >50,00 N/mm2 

 7 gün sonra:       > 65,00 N/mm2 

 28 gün sonra:  > 80,00 N/mm2  

Eğilme dayanımı:> 10,00 N/mm2  

Esneklik katsayısı:         36,30 GPa 

 

1. Alt tabaka 
Alt tabaka temiz, tozdan, yağdan, vb. 
arındırılmış olmalıdır. Ayrıca harcın üzerine 
uygun şekilde yapışabilmesi için düzlenmiş 
olmalıdır. Uygulamadan önce alt tabakanın 
iyice ıslatılması tavsiye edilir. 

 
2. Uygulama 
MEGAGROUP-100 sulandırıldıktan sonra 
akışkan ve ince taneli bir malzeme halini alır 
ve bir kısmı kalıbın belli elemanları arasındaki 
derzlere girebilir. 
Bu nedenle kalıp derzleri AQUAFIX çabuk 
sertleşen çimento ya da RAPICRET çabuk 
sertleşen onarım harcı ile izole edilmelidir. 
MEGAGROUT-100 3 kg suya yavaş yavaş 
ilave edilir ve homojen bir akışkan kütlesi 
oluşana kadar düşük devirli bir mikser (300 
rpm) ile iyice karıştırılır. İstenen akışkanlık 
sağlanana kadar bir yandan karıştırırken 0,50 
kg'a kadar ilave su eklenir. Karışım daha 
sonra, hava boşluğu kalmamasına dikkat 
ederek dökülür. Her durumda, harcın kalıp ile 
mevcut konstrüksiyon arasındaki tüm 
boşlukları doldurması sağlanmalıdır. 
MEGAGROUP-100 ile oluşturulmuş ve açık 
havaya maruz kalan yüzeyler en az 24 saat, 
ıslak bez veya polietilen örtü ile kapatılmış 
halde ıslak muhafaza edilmelidir. 

 
 

Teknik veriler 

Uygulama alanları 

Tanım 



  
 

 
 
 
 

 

 

Yaklaşık 21,5 kg/m2/cm'lik kat kalınlığı, ya da 
1 litrelik dolum için 2,1 kg. 

 

 

MEGAGROUT-100 25 kg'lık kağıt torbalarda 
satışa sunulmaktadır. 

 

 

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubete ve 
dona karşı korunan alanlarda saklanması 
durumunda üretim tarihi itibariyle 12 ay.

 

 

 Uygulama esnasında sıcaklık +5
+30oC aralığında olmalıdır. 

 Sertleşmeye başlamış olan malzeme su ile 
yeniden "yumuşatılmamalıdır".

 Ürün, +15oC ila +25o

aralığında akışkanlığını yaklaşık 60 
dakika muhafaza eder. 

 Yüksek ısılarda torbaların serin bir yerde 
saklanması ve ayrıca malzemenin yeterli 
süre (yaklaşık 60 dakika) uygun 
akışkanlığa ulaşmasını sağlamak için su 
ile karıştırılması tavsiye edilir.

 Düşük ısılarda ve malzemeye hızlı bir 
dayanım kazandırılmasının ge
olduğu ortamlarda malzemenin ılık 
suyla karıştırılması ve kalıp üzerine ısı 
yalıtıcı örtü serilerek soğuğa karşı 
korunması tavsiye edilir. 

 Ürün, su ile alkali özellik gösteren 
ve tahriş edici ürün grubunda olan 
çimento ihtiva eder. 

 Ambalaj üzerinde yer alan güvenli 
kullanım talimatlarını ve tedbirlerini 
inceleyiniz. 

 

 

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. 
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. 

Notlar 

Raf ömrü - Saklama

Ambalajlama 

Tüketim  
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2032-CPR
DoP No.:MEGAGROUT

EN 1504

Yapısal tamirler için beton onarım ürünü
Çimento esaslı harç (hidrolik çimento 

 
Sıkışma dayanımı: R4 sınıfı 

Klorür iyonu içeriği: ≤ %0,05 

Yapışkan Bağ: ≥ 2,0 MPa

Karbonlaşma direnci: Başarılı 

Esneklik katsayısı: ≥ 20 GPa

Isı uyumluluğu, bölüm 1: ≥ 2,0 MPa

Kılcal emilim: ≤ 0,5˙kg˙m
-

Tehlikeli madde: 5.4'e uygun

Yanma dayanımı: Euroclass A1

 

    

 

Yaklaşık 21,5 kg/m2/cm'lik kat kalınlığı, ya da 

 

25 kg'lık kağıt torbalarda 

 

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubete ve 
dona karşı korunan alanlarda saklanması 
durumunda üretim tarihi itibariyle 12 ay. 

 

Uygulama esnasında sıcaklık +5oC ila 
 

Sertleşmeye başlamış olan malzeme su ile 
yeniden "yumuşatılmamalıdır". 

oC sıcaklık 
aralığında akışkanlığını yaklaşık 60 

Yüksek ısılarda torbaların serin bir yerde 
saklanması ve ayrıca malzemenin yeterli 
süre (yaklaşık 60 dakika) uygun 

sağlamak için su 
ile karıştırılması tavsiye edilir. 
Düşük ısılarda ve malzemeye hızlı bir 
dayanım kazandırılmasının gerekli 
olduğu ortamlarda malzemenin ılık 
suyla karıştırılması ve kalıp üzerine ısı 
yalıtıcı örtü serilerek soğuğa karşı 

Ürün, su ile alkali özellik gösteren 
ve tahriş edici ürün grubunda olan 

er alan güvenli 
kullanım talimatlarını ve tedbirlerini 
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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 

teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik 

Saklama 
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CPR-10.11 
No.:MEGAGROUT-100/1209-03 

EN 1504-3 

Yapısal tamirler için beton onarım ürünü 
Çimento esaslı harç (hidrolik çimento esaslı) 

Sıkışma dayanımı: R4 sınıfı  

Klorür iyonu içeriği: ≤ %0,05  

Yapışkan Bağ: ≥ 2,0 MPa 

Karbonlaşma direnci: Başarılı  

GPa 

Isı uyumluluğu, bölüm 1: ≥ 2,0 MPa 
-2

˙h
-0,5 

Tehlikeli madde: 5.4'e uygun 

: Euroclass A1 

 
 

YAPI KİMYASALLARI VE HARÇLARI 
 

Athanasios Road, 
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Yunanistan, 
Tel.: +30 2310 576 000, Faks: +30 2310 722 475 

posta:info@isomat.eu 

 

Bu veri formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının 
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 

teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik 


