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HYFIX FT3
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ OLAN
KİMYASAL SU YALITIM MALZEMESİ

•Tek ürün ile hem yüzey sertleştirici hem de su izolasyon özelliği sağlar
•Uygulandığı yüzeyin tamamlayıcı parçasıdır, yıpranmaz ve yırtılmaz
•Trafiğe maruz zeminlerde kullanımı uygundur

TANIMI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

KULLANMA METODU

HYFIX FT3, beton dökümü hemen sonrasında yatay yüzeylere tepsi 
perdahı ile uygulanan, özel formüle edilmiş agrega ile özel tip çimento 
ve reaktif kimyasallardan oluşan, yüzey sertleştirici özelliği olan su 
izolasyon malzemesidir.

4-5 kg/m2 sarfiyatla kullanılır.

20 kg kraft torba

Kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun depolandığı 
takdirde 12 aydır.

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında 
gıda, deri, göz ve ağız temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda 
doktora başvurunuz. Cilde ve göze temas etmesi halinde bol su ve 
sabunla yıkayınız. Kullandıktan sonra ağzını tamamen kapatınız. 
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Ayrıntılı bilgi için 
Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) bakınız.

• Akrilik ve parafin esaslı kür malzemeleri kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Kür süresi boyunca uygulanmış malzeme dona karşı korunmalıdır.

• Tabliye betonları,
• Toprak ile temasta olan yatay yüzeyler,
• Suya maruz kalan yatay beton yüzeylerde kullanılır,
• Trafiğe maruz yüzeylerde kullanılır.

• Beton dökülebilen her hava şartında uygulanabilir.
• Uygulandığı yüzeyin tamamlayıcı parçasıdır, yıpranmaz veya 

yırtılmaz.
• Beton prizini alırken oluşabilecek yüzey çatlaklarını minimuma indirir. 
• Yüzeyi sertleştirici etkisi vardır.
• Özel bir koruma katmanına gerek yoktur.
• Su izolasyon özelliği betonun ömrü kadar devam eder.
• Kimyasallara karşı dirençlidir.
• Betonun nefes almasını engellemez.
• Toksik değildir.
• Hidrostatik basınca dayanıklıdır.
• Ekonomiktir.

• Beton, üzerine çıkıldığında en çok 3 mm derinliğinde ayak izi kalacak 
kadar sertleştiğinde,  HYFIX FT3 4-5 kg/m2 sarfiyatla el ile serpilerek 
yüzeye homojen olarak yayılmalıdır.

• HYFIX FT3 uygulamasından önce kesinlikle beton üzerinde tepsi 
veya çelik mala ile işlem yapılmamalıdır. Çok gerekli durumlarda 
tahta mala ile düzeltme işlemleri yapılabilir. Beton yüzeyinde fazla su 
oluşmamasına dikkat edilmeli, oluştuğu takdirde fazla su yüzeyden 
alınmalıdır.

• Tepsi perdahı ile malzeme zemine yedirilerek betonla bütünleşmesi 
sağlanır.

KÜRLEME
• HYFIX FT3 uygulanan yüzeylerin çabuk kuruması önlenmeli, 4-6 

gün nemli kalması sağlanmalıdır. Bunun için, normal beton kürleme 
işleminde olduğu gibi su püskürtülmesi gerekmektedir.

• 4-6 gün kür süresi beklenemeyecek kadar kısıtlı bir zaman dilimi 
içerisinde çalışılıyor ise, HYFIX FT3 uygulanan yüzeylerin HYFIX 
CURE ile (0,200- 0,300 kg/m2) kürlenmesi gerekmektedir. 

SARFİYAT

AMBALAJ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

SAĞLIK ve EMNİYET

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
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