
 
 
 
 
Teknik broşür 

MULTIFILL MARBLE 0-3 

İnce taneli, porselen görünümlü, su geçirmez mermer şapı 
 
 

Açıklama 
 
MULTIFILL MARBLE 0-3, mermerler, granitler 
ve karolar için reçine takviyeli, renkli, çimento 
esaslı şaptır. Yüksek mekanik mukavemet, 
üstün renk kalıcılığı ve mükemmel su yalıtımı 
sağlar. Düz ve parlak bir son yüzey sağlar. 0-3 
mm'lik derz genişliklerine uygundur.  
EN 13888'e göre CG2 WA tip karo şapı 
sınıfındadır. 
 

Uygulama alanları 
 
MULTIFILL MARBLE 0-3, yüzme havuzları 
dahil iç ve dış cephe uygulamalarında duvar 
veya zeminler üzerindeki mermerleri, 
granitleri, karoları ve cam mozaikleri 
derzlendirmek için kullanılır. 
 

Teknik veriler 
 

Yapı: çimento esaslı toz 

Renkler: 5 

Su ihtiyacı: 1,30 l /4 kg torba  

Kuru harç birim hacim ağırlığı: 0,92  0,10 kg/l 

Taze harç birim hacim ağırlığı:   1,75  0,10 
kg/l 

Uygulama sıcaklığı: +50C ila +350C arası 

Aşınma direnci:  ≤ 1000 mm3 

Basınç dayanımı: 

 28 gün sonra  30,00 N/mm2 

 25 donma-çözülme döngüsü sonrasında: 
27,00 N/mm2 

Bükülme dayanımı:  

 28 gün sonra  9,00 N/mm2 

 25 donma-çözülme döngüsü sonrasında: 
8,00 N/mm2 

Kuruma çekmesi:  ≤ 3 mm/m  

 

 

 

Su emilimi: 

 30 dak: ≤ 2 g 

 240 dak: ≤ 5 g   

Kullanılabilme süresi:   +200C'de 60 dakika 

Üzerine basmaya uygunluk: +20oC'de 8-10 
saat sonra 

 
Kullanım talimatları 

1. Alt tabakanın hazırlanması 
Mermer veya karo ile kaplı alt tabaka 
mükemmel şekilde temiz olmalıdır. Derzler 
dikkatli bir şekilde temizlenmeli ve ıslak bir 
sünger ile ıslatılmalıdır. 
 
2. Uygulama 
MULTIFILL MARBLE 0-3, homojen bir macun 
elde edilene kadar sürekli karıştırarak suya 
ilave edilir. Karıştırma işlemi için düşük hızlı 
bir mikser tavsiye edilir. 
Karışım yaklaşık 10 dakika dinlenmeye 
bırakılmalı ve sonradan hafifçe yeniden 
karıştırılmalıdır. 
Şap, derzlere kauçuk bir mala ile diyagonal 
yönde, tamamen derzlere yedirilecek şekilde 
serilir. Taşan malzeme bir süre sonra ıslak bir 
sünger ile silinmelidir. Son olarak yüzey kuru 
bir bez ile temizlenmelidir.  
Dış cephe uygulamalarında veya yüksek 
ısılarda, birkaç saat sonra ve şap kuruduktan 
sonra derzin ıslatılması tavsiye edilir. 
 

Tüketim 
 
MULTIFILL MARBLE 0-3'in tüketimi karo 
ölçülerine ve derz genişliğine bağlıdır. 
Aşağıdaki değerler fikir verme amacıyla 
verilmiştir (rakamlar kg/m2 cinsindedir): 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ambalaj - Renkler 

 
MULTIFILL MARBLE 0-3 aşağıda, ilgili kod 
numarası belirtilmiş 5 farklı renkte ve 
ambalajlarda mevcuttur: 
 
Renk 4 kg 

01   Beyaz   

02   Siyah   

05   Açık gri   

06   Bahama beji   

17   Anemon   

 
Gerçekçi MULTIFILL numune setleri 
mevcuttur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubete ve 
dona karşı korunan alanlarda saklanması 
durumunda üretim tarihi itibariyle 24 ay. 
 

Notlar 
 
 MULTIFILL MARBLE 0-3, 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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Karo 
Ölçüler (cm) 

Derz genişliği 
1 mm 2 mm 3 mm 

2 x 2 x 0,3 0,40 0,79 1,19 

10 x 10 x 0,6 0,16 0,32 0,48 

15 x 15 x 0,7 0,12 0,25 0,37 

20 x 20 x 0,7 0,09 0,18 0,28 

20 x 30 x 0,7 0,08 0,15 0,23 

30 x 30 x 0,8 0,07 0,14 0,21 


