
 
 
 
 
Teknik broşür 

RAPICRET 
Hızlı sertleşen yama harcı 
 
 

Açıklama 
 
RAPICRET hazır, çimento esaslı, hızlı 
sertleşen bir onarım harcı olup şu özellikleri 
sağlar: 

 Alt tabakaya çok iyi yapışma. 
 Mükemmel işlenebilirlik. 
 Düşük su geçirgenliği. 
 
EN 1504-3'e göre beton onarımlarında PCC 
R3 tip harç olarak sınıflandırılmıştır. Sertifika 
no 2032-CPR-10.11. 
 

Uygulama alanları 
 
Beton öğelerin hızlı tamiri, sabitleme, 
kenetleme, oyukların veya deliklerin 
kapatılması, oluk oluşumu, vb. ve genellikle 
önemli derecede dayanıklılık ve hızlı çalışma 
ihtiyacı olan durumlar için uygundur. 
RAPICRET zeminlere, duvarlara veya 
tavanlara uygulanabilir. 
 

Teknik veriler 
 

Yapı:  çimento esaslı toz  

Renk:  gri 

Su ihtiyacı:  4,60 l / 25 kg torba 

Kuru harç birim hacim ağırlığı: 1,50  0,10 kg/l 

Taze harç birim hacim ağırlığı: 1,95  0,10 kg/l 

Basınç dayanımı: 

 24 saat sonra:  > 8,00 N/mm2 

 7 gün sonra:  > 15,00 N/mm2 

 28 gün sonra:  > 28,00 N/mm2 

Bükülme dayanımı:   > 5,00 N/mm2 

Esneklik katsayısı:  ≥ 15 GPa 

Karbonlaşma direnci:  Başarılı 

Klorür iyonu içeriği:  %0,00 

Yapışma dayanımı:  ≥ 1,60 N/mm2
 

 

 

Isıl uygunluk 1 birim  

(50 donma-çözülme döngüsü): ≥ 1,50 N/mm2 

Kılcal emilim  0,48˙kg˙m
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Yanma dayanımı:  Euroclass A1 

Kullanım süresi:      +20oC'de 15  2 dakika  

 
Kullanım talimatları 

 
1. Alt tabaka    
Alt tabaka temiz olmalı, üzerinde yağ, toz, 
gevşek madde vb. bulunmamalı ve 
RAPICRET uygulanmadan önce iyice 
ıslatılmış olmalıdır.  
 
2. Uygulama 
RAPICRET, yama veya sabitleme işleri için 
uygun olan sıkı, topaksız bir macun kıvamı 
elde edilene kadar, sürekli karıştırma altında 
azar azar suya eklenir (RAPICRET:su karışım 
oranı hacim olarak 3,6:1). Karıştırma süresi 1 
dakikayı aşmamalıdır. Kısa çalışma 
süresinden ötürü (+20oC'de yaklaşık 15 
dakika) her seferinde az miktarda karışım 
yapılması tavsiye edilir. RAPICRET, 3 cm'den 
kalın olmayan katlar halinde uygulanır. 
 

Tüketim 
 
Yaklaşık 17,5 kg/m2/cm tabaka kalınlığı. 
 

Ambalaj 
 
RAPICRET 5 kg'lık ve 25 kg'lık torbalarda 
satılır. 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
 25 kg'lık kağıt poşetler:  
Üretim tarihi itibariyle 12 ay  
 5 kg'lık plastik poşetler: 
Üretim tarihi itibariyle 18 ay 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 

 

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

Notlar 
 
 Uygulama sıcaklığı +5oC ila +30oC 

aralığında olmalıdır. 
 Sertleşmeye başlamış olan malzeme su ile 

yeniden yumuşatılmamalıdır. 
 Sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda, 

malzemenin hızlı sertleşmesini önlemek 
için soğuk su ile karıştırılması tavsiye 
edilir. 

 Sıcaklığın düşük olduğu ortamlarda, 
sertleşmeyi hızlandırmak için ılık su ile 
karıştırılması tavsiye edilir. 

 RAPICRET, çimento ihtiva eder ve su ile 
bazik özellik taşıyan malzeme olarak 
reaksiyona girer, bu nedenle tahriş edici 
ürün grubundadır. 

 Ürün torbası üzerinde yer alan kullanım 
risklerini ve güvenlik tavsiyelerini 
inceleyiniz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

2032 
 

ISOMAT S.A. 
17

th
 km Thessaloniki – Ag. Athanasios 

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, 
Yunanistan 

10 

2032-CPR-10.11 

DoP No.: RAPICRET/1216-03 

EN 1504-3 

Yapısal onarımlar için PCC beton onarım harcı 
(hidrolik çimento esaslı, polimer modifiyeli) 

 
Sıkışma dayanımı: R3 sınıfı 

Klorür iyonu içeriği: ≤ %0,05 

Yapışkan Bağ: ≥ 1,5 MPa 

Karbonlaşma direnci: Başarılı 

Esneklik katsayısı: ≥ 15 GPa 

Isı uyumluluğu, bölüm 1: ≥ 1,5 MPa 

Kılcal emilim: ≤ 0,5˙kg˙m
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Tehlikeli madde: 5.4'e uygun 

Yanma dayanımı: Euroclass A1 
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