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Duvar ve zemin seramiklerinin derzlenmesinde kullanılan, su ve kir itme özelliğine 
sahip esnek derz dolgu harcı. Emici duvar fayanslarında kullanılmak üzere 
idealdir. Çok ince yüzey dokusuna sahiptir.  2 - 12 mm derz genişlikleri içindir. İç 
ve dış mekanlarda kullanılabilir.  
 
Kullanım Amacı:  
Esnek derz dolgu harcı ile, duvar ve yer seramikleri, mozaikler, cam tuğlalar, 
stoneware, porselen stoneware, klinker kaplama tuğlaları ve kapalı gözenekli 
doğal taş fayanslar derzlenebilir. Emici duvar fayanslarında kullanılmak üzere 
idealdir.  
 
Derz harcı, özellikle, suya maruz kalan nemli ve ıslak hacimlerde, sürekli sualtında kalan bölgelerde, 
balkonlar ve verandalarda kullanılabilir. Hafif duvarlar ve sıcak şaplar gibi, hafif hareketlere (örneğin; ısıl 
genleşmeler sonucunda) maruz kalan sorunlu zeminlerde kullanılmak üzere çok uygundur.  
 
Malzeme:  
Esnek derz dolgu harcı, yüksek esneklik ile su ve kir itme özelliğine sahip bir derz dolgu harcıdır. Ürün, 
hidrolik olarak sertleşen, çimento bağlayıcılı bir harçtır. Derz dolgusu, çok ince bir yüzey dokusuna sahip 
olması nedeniyle, sertleştiğinde, su ve kir itici özelliğe sahip olup, aşınma, su ve evlerde kullanılan tüm 
deterjanlara karşı dayanıklıdır. DIN EN 13888 kapsamındaki CG2WA gerekliliklerini fazlasıyla yerine 
getirmektedir. 
 
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. Sadece 
kapalı gözenekli fayanslarda kullanılmalıdır. 
 
Esnek 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. 
 
Sarfiyat:  
Sarfiyat, fayansın formatı ve derz genişliğine göre değişir.  
 

Fayans formatı Derz genişliği x Derz 
derinliği 

Sarfiyat (kg/m²) Torba içeriğinin (20 kg) 
yeterli olduğu alan  

  15 x   15 mm   5 x   5 mm yaklaşık 0,5 40,0 m² 

200 x 200 mm   5 x   5 mm yaklaşık 0,7 28,0 m² 

200 x 200 mm 10 x   5 mm yaklaşık 1,3 15,2 m² 

200 x 200 mm 10 x 10 mm yaklaşık 2,5 8,0 m² 

300 x 300 mm 10 x   5 mm yaklaşık 1,0 20,0 m² 

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

 
İşleme: 
İstediğiniz kıvamı elde edebilmek için, 20 kg esnek derz dolgu harcını, yaklaşık 4,8 l (gri: yaklaşık 4,4 l)  
5 kg ürünü (yaklaşık 1,2 l (gri: yaklaşık 1,1 l) / 2 kg ürünü / yaklaşık 0,5 l (gri: yaklaşık 0,45 l) temiz su ile, 
topak kalmayana kadar sürekli karıştırın. İstenen kıvamın elde edilebilmesi için, gerektiğinde ürün ilave 
edebilirsiniz; ancak yaklaşık 30 dakika içinde işlenebilecek kadar harç karmalısınız. 
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Yer karoları, bir çek çek kullanarak, derze çapraz yönde şerbetlenmeli ve duvar yüzeyleri, derz malası ile 
derzlenmelidir. Boşluklar, iyice doldurulmalıdır. Harç çekildikten sonra geriye kalan fazla malzeme 
temizlenmelidir. Harç kalıntılarını, nemli bir sünger veya süngerli tahta ile dairesel hareketler yaparak 
temizleyin. 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.  
 
Gözenekli yüzeyler ve mat sırlarda, deneme amaçlı bir derz dolgusu yapılmasını öneririz. 
 
Ürün, +5 °C'nin altında kalan hava, malzeme ve zemin sıcaklıklarında işlenmemelidir. Taze harç, çok hızlı 
kuruma, donma ve yağışlara karşı korunmalıdır. 
 
Genleşme ve oturma derzleri, örneğin; silikon gibi, sürekli elastik kalma özelliğine sahip derz yalıtım 
malzemeleri ile kapatılmalıdır.  
 
Depolama: Kuru ve gerektiği gibi. 
 
Terkip: Çimento, agregalar, katkı malzemeleri. 
 
Ambalaj: 
Gri:   2 kg torba, 5 kg torba, 20 kg torba 
Manhattan: 2 kg torba, 5 kg ambalaj 
Gümüş grisi: 2 kg torba, 5 kg torba 
Beyaz:  2 kg torba, 5 kg torba, 20 kg torba 
Bej:  2 kg torba, 5 kg torba 
Antrasit: 2 kg torba, 5 kg torba 
Kahverengi:  2 kg torba, 5 kg torba 
Karamel: 2 kg torba, 5 kg torba 
Çimento grisi: 2 kg torba, 5 kg torba 
Bazalt:  2 kg torba, 5 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 


