
İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise 
tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. 
Sağlık & Güvenlik: Sağlık,güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.
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ISOMIX, Sıva harçlarında kirecin yerine kullanılan ; su geçirimsizliği, çalışılabilirliği ve donma - çözünme dirençlerini artırmak üzere dizayn edilmiş ,yüksek performansa sahip, mikro hava 
sürükleyici toz harç katkı ürünüdür. Kullanıldığında harcın hacmini arttırarak kirece oranla daha fazla alan uygulaması yapabilen işlemesi kolay hale getiren bir katkıdır.

ÖZELLİKLERİ
· Kireçli harçlarda gözlenebilen ayrışma ve çiçeklenme etkilerini azaltır. 
· Çatlamaları engeller
· Homojen hava sürükleme özelliğine sahiptir. 
· Harçlardaki akışkanlığı ve işleme özelliklerini artırır. 
· Donma - Çözünme döngüsüne dayanıklılığı artırır. 
· Ekonomiktir.
· İşçiliği kolaydır.

KULLANIM ALANLARI
• İç - dış mekânların sıvanmasında, düşey uygulamalarda, 
• Geçirimsizliğin artırılması istenen sıva harçlarında, 
• Tuğla veya taş kaplama harçlarında, işlenebilirliğin artırılması için kullanılır. 

UYGULAMA BİLGİLERİ
Öncelikle poşetinden çıkartılan ISONEM ISOMIX 50 kg çimentoyla iyice karıştırılır ve kuru harca ilave edilir. Kuru harç iyice kendi içine karıştırıldıktan sonra harca su ilave edilerek tekrar 
karıştırılır.

TEKNİK ÖZELLİLER
· Renk  
· Sarfiyat  

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
· Ambalaj
· Raf Ömrü
· Depolama Koşulları

Kahverengi toz
50 kg çimentoya 1 paket (20 g) ilave edilir.
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20 g Poşetlerde
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
Kuru ve serin ortamlarda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.
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Harca su ilave edilmeden önce, kuru 
harca ilave ediniz.

ÖNEMLİ
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Harca ekleyip karıştırınız. 
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Uygulamada
dikkat edilmesi
gerekenler 

Kullanılması 
önerilen diğer 
ISONEM ürünleri

XUygulama 
sıcaklığı

UYGULAMA KOŞULLARI 
ve RİSKLER

Kolay 
Kullanım

ISOMIX


