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4 - 20 mm derz genişliklerinde kullanılabilen, üstün kaliteli, dona dayanıklı   
derz şerbeti. İçeride ve dışarıda işlenebilir: 
 
Kullanım Amacı:  
Geniş derz dolgu harcı, iç mekanlarda kullanılabilir ve duvar ve yer 
seramikleri, cam mozaikler, mozaikler, kapalı gözenekli doğal taş fayanslar, 
seramik yer karoları, cam tuğlalar ve yüzeyleri sırlı malzemelerin 
derzlenmesinde kullanılmak üzere uygundur. Geniş derz dolgu harcı, 4-20 
mm derz genişliklerinde kullanılabilir. 
 
Malzeme:  
Geniş derz dolgu harcı, üstün kaliteli ve renkli bir derz dolgu harcıdır. Ürün, hidrolik olarak sertleşen, çimento 
bağlayıcılı bir harçtır. Geniş derz dolgu harcı, TRGS 613'e uygun olarak, düşük oranda kromat içerir. 
 
İşleme:  
10 kg geniş derz dolgu harcını,  yaklaşık 2,2 l temiz su ile topaksız bir harç oluşana kadar sürekli karın. 
İstenen kıvamın elde edilebilmesi için, gerektiğinde ürün ilave edebilirsiniz; ancak yaklaşık bir saat içinde 
işlenebilecek kadar harç karmalısınız.  
 
Duvar fayansları, bir çek çek kullanarak, derze çapraz yönde şerbetlenmeli ve duvar yüzeyleri, derz malası 
ile derzlenmelidir. Harç çekildikten sonra geriye kalan fazla malzeme temizlenmelidir. Harç kalıntılarını, nemli 
bir sünger veya süngerli tahta ile dairesel hareketler yaparak temizleyin. Tüm kaplama; katılaştıktan sonra, 
yumuşak ve kuru bir bezle parlatılmalıdır. Ürünün zeminde kullanılması durumunda, uygulama yüzeyinin 
üzerine, şerbetlendikten hemen sonra kuru derz dolgu harcı serpiştirilmelidir. Süpürülüp temizlendikten sonra 
(birkaç dakika sonra), yüzey; ıslak bir sünger ile temizlenmeli ve daha sonra parlatılmalıdır. 
 
Renk atmalarından sakınılması için, kristal mermerler gibi, emici özelliğe sahip doğal ve yapay taşlar esnek 
doğal taş derz dolgusu ile derzlenmelidir. 
 
Gözenekli yüzeyler ve mat sırların üzerinde harç kalıntıları oluşabileceğinden, derzlemeye geçmeden önce, 
deneme amaçlı bir derzleme yapılması önerilir. 
 
Ürün, 5 °C'den düşük hava ve zemin sıcaklıklarında işlenmemelidir. Henüz derzlenen bir kaplama; su 
içeriğinin çok hızlı bir şekilde buharlaşmasına (örneğin; hava cereyanı veya güneş ışınlarına maruz kalması 
sonucu), don ve yağışlara karşı korunmalıdır. 
 
Genleşme ve oturma derzleri, örneğin; silikon gibi, sürekli elastik kalma özelliğine sahip derz yalıtım 
malzemeleri ile kapatılmalıdır.  
 
İşlenebilirlik / Katılaşma Süreleri:  
Ürünün işlenebilirlik süresi,  + 20 °C'de yaklaşık 1-2 saattir. Fayans kaplamının üzerinde, sıcaklığa bağlı 
olarak, yaklaşık 24 saat sonra yürünebilir. 
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Sarfiyat:  
Sarfiyat, fayansın formatı ve derz genişliğine göre değişir.  
 

Fayans formatı Derz genişliği x Derz 
derinliği 

Sarfiyat (kg/m²) Torba içeriğinin (10 kg) 
yeterli olduğu alan 

200 x 200 mm 5 x 5 mm yaklaşık 0,7 14,0 m² 

200 x 200 mm 10 x 5 mm yaklaşık 1,3 7,5 m² 

200 x 200 mm 10 x 10 mm yaklaşık 2,5 4,0 m² 

300 x 300 mm 5 x 5 mm yaklaşık 0,5 20,0 m² 

300 x 300 mm 10 x 5 mm yaklaşık 1,0 10,0 m² 

300 x 300 mm 10 x 10 mm yaklaşık 2,0 5,0 m² 

 
Zemin:  
Zemin, derzlenmeden önce tamamen kurumuş olmalıdır. Derzler, kazınmalı ve içlerinde yatak harcı veya 
yapıştırıcı bulunmamalıdır. Emici kaplamalar, uygulama öncesinde hafifçe suyla ıslatılmalıdır. Farklı emiş 
özelliklerine sahip zeminler ile farklı genişlik ve derinlikteki derzler, leke oluşumuna neden olabilir. Geniş derz 
dolgu harcı, sadece kapalı gözenekli fayanslarda kullanılmalıdır. 
 
Geniş derz dolgu harcının işlenebilmesi için; normal sertleşen fayans yapıştırıcısı uygulandıktan sonra en az 
2 gün, esnek yapıştırıcı kullanıldığında, yaklaşık 24 saat ve hızlı esnek yapıştırıcı kullanıldığında, yaklaşık 2 
saat beklenmelidir. 
 
Depolama: Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Terkip: Çimento, agregalar, katkı malzemeleri. 
 
Ambalaj: 
Antrasit: 10 kg torba 
Gri:  10 kg torba, 20 kg torba 
Gümüş grisi: 10 kg torba 
 
Not: 
Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır. Torbanın üzerindeki uyarıları dikkate 
alınız. 
 
Bu ürün çimento içerdiğinden, nem/su ile alkali reaksiyon gösterir. Bu nedenle, cilt ve gözler korunmalıdır. 
Cilde temas ettiğinde, sadece su ile yıkanmalıdır. Ürünün göze temas etmesi durumunda, hemen bir göz 
doktoruna müracaat edilmelidir. Konuyla ilgili olarak torbanın üzerindeki yazıyı da okuyunuz. 
 
Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm 
uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını 
öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili 
olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir. 
 

Gerekli diğer bilgiler için:  
Çağrı merkezi:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


