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HYFIX PLUG
ÇİMENTO ESASLI, ÇOK HIZLI PRİZ ALAN, SU TIKAMA HARCI

• Su sızıntılarını hızlı bir şekilde durdurur.
• Betonla tam uyum sağlar, donatılara zarar vermez.

TANIMI

KULLANIM ALANLARI

AVANTAJLARI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KULLANMA METODU

HYFIX PLUG, su sızıntılarını durdurmak ve su gelen delikleri şoklama 
ile tıkamak amacıyla kullanılan, çimento esaslı, su ile temas ettiğinde 
çok hızlı priz alan, kullanıma hazır toz tıkama harcıdır.

1 lt. boşluk için yaklaşık 2 kg kullanılır.

• HYFIX PLUG sadece su ile kullanılmalıdır.
• Kullanım öncesi malzemenin toz halinde olduğundan emin 

olunmalı, taşlaşmış ürün kullanılmamalıdır.
• Ürün hızlı priz aldığından, kullanım miktarı sızıntıya uygun şekilde 

ayarlanmalıdır.
• Uygulama sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven 

kullanılmalıdır.
• Paketi açılmış ürün 1 haftadan fazla saklanmamalıdır.

20 kg’lık kraft torba

Kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun depolandığı 
takdirde 12 aydır. Depolamada ürün güneşe veya dona maruz 
kalmamalıdır. +4 °C’nin altında depolanmamalıdır.

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.

• Temellerdeki su sızıntıları,
• Perdelerde su gelen delikler,
• Bodrumlar,
• Yer altı depo, garaj ve asansör kuyuları,
• Su depolarının iç ve dış duvarları,
• Su kanalları ve tüneller,
• Negatif uygulamalarda açılan drenaj deliklerinde kullanılır.

• Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır.
• Su sızıntılarını hızlı bir şekilde durdurur.
• Betonla tam uyum sağlar, donatılara zarar vermez.
• Uzun ömürlüdür.
• Ekonomiktir.

Kuru Yoğunluk: 1,45 ±0,05 kg/lt 
Uygulama Sıcaklığı: Min +5 °C
Priz Süresi: 1-2 dk. (20°C)

YÜZEY HAZIRLAMA
• Yüzey, kabarmış boya, sıva ve tozlardan temizlenmelidir. 
• Çatlaklar ve delikler, uygulamadan önce segregasyon derinliğine 

kadar en az 5 cm kadar kazınmalıdır.  
• Basınçlı su sızıntılarında, uygulama öncesi bir boru ile drenaj 

sağlanmalıdır.

UYGULAMA
• Sızıntının büyüklüğüne göre bir miktar toz ürün avuç ile alınır ve 

suyun sızdığı bölgeye priz gerçekleşene dek bastırılır. 
• Sızıntı tamamen kesilinceye kadar bastırmaya devam edilir. 
• Uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

SARFİYAT

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

AMBALAJ

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

SAĞLIK VE EMNİYET

NOT: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden 
sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFIKS 
Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya 
kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (01/2015)


