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TANIM 
 

REPASER  2K, granit, mermer gibi kuvvetli ve yapısal 
yapıştırma gerektiren yüzeylerde ve emici yüzeylerde 
kullanılan, iki bileşenli yapıştırıcıdır. 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

 İç ve dış mekanlarda. 

 Yatay ve dikey yüzeylerde. 

 Yüksek yapıştırma gücü gerektiren tüm işlerde. 

 Alçıpan gibi emici yüzeylerde. 

 Hızlı sertleşme özelliği sayesinde hızlı kullanıma 
açılması gereken işlerde. 

 Tamirat işlerinde. 

 Eski seramiklerin üzerine yapılacak yeni kaplamalarda. 

 Mozaik, granit, tabii taş, mermer yapıştırılmasında. 

 Yüksek dayanım gerektiren süpermarket ve endüstriyel 
zeminlerinde. 

 Soğuk hava depoları. 
 

ÖZELLİKLER 
 

 İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. 

 Tüm yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilir. 

 İki bileşenli olduğundan yapısal ve yüksek yapıştırma 
gücü vardır. 

 Hızlı sertleşir. 

 Mekanik, termik dayanımı yüksektir. 

 Geçirimsizdir. 

 Klor, sülfit gibi zemin temizlemesinde kullanılan  
kimyasallara karşı dayanıklıdır. 

 Granit, mermer, porselen, mozaik, tabii taş, seramik 
yapıştırılmasında kullanılabilir. 

 Uygulamadan 3-4 saat sonra kaplama üzerinde 
yürünebilir ve 24 saat sonra trafiğe açılabilir.  

 Yüzeyde geçirgenliği engeller ve bilhassa emici 
yüzeylerde kullanılmaya uygundur. 

 

SARFİYAT 
  

REPASER  2K sarfiyatı uygulama yapılacak yüzey 
durumuna ve üzerine gelecek malzemenin yapısına göre 
değişir.  
Genelde kullanım oranları; 
5x5 cm mozaik için  2.5 - 3.0 kg / m2 
Seramik için   3.5 - 4.0 kg / m2 
Düz olmayan yüzeylerde  5.0 - 6.0 kg / m2 
Çok pürüzlü yüzeylerde  7.0 - 8.0 kg / m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UYGULAMA 
 

Yüzey hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey yağ, kür, boya gibi yapışmayı 
önleyici maddelerden arındırılmalı, mümkünse yüzey suya 
doyurulmalı, ve yüzeyin üzerine gelecek yükü kaldırabilir 
yapıda olması lazımdır. 
Karıştırma 
Önce 5 kg. sıvı malzeme bir kovaya dökülür. 
25 kg. toz malzeme 5 kg. likit’in üzerine kesintisiz bir şekilde 
dökülerek mikserle homojen bir karışıma kadar karıştırılır. 
Karıştırılmış malzemenin açık bırakma süresi – open time 
ortalama 20 dakikadır. Yüksek ısı ve hava alan yerlerde veya 
emici yüzeylerde bu süre kısalır. 
Uygulama 

 Malanın dişli tarafı ile yüzeye REPASER 2K tüm 
yüzeyde aynı kalınlık yapacak şekilde tek yönde çekilir. 

 Yapıştırıcının üzerine gelecek kaplamanın iyi 
yapışmasını sağlamak amacı ile malzeme yapıştırıcıya 
yüzdürülerek yerleştirilir. 

 Güçlü bir yapıştırma gereken yerlerde yapıştırıcı 
kaplamanın arka yüzüne de sürülerek uygulanır. Bu 
uygulama özellikle büyük ebatlı kaplamalar, dış mekan 
uygulamaları ve yüksek su basıncına maruz yapılarda 
tavsiye edilir. 

 Yapıştırıcının üzerine uygulanacak malzeme en fazla 50 
dakika içinde uygulanmalıdır. 

 Yapıştırıcının üzerine kaplama yapıldıktan sonraki 3-4 
saat süreyle su ile temas olmaması, 12 saat süreyle 
yüksek derecede ısı veya güneşle temas olmaması 
sağlanmalıdır. 

 

TEKNİK VERİLER 
 

Yoğunluk ~ 1.7 kg / lt  (A+B) 
Kopma dayanımı 3.5 N / mm2    (28 gün) 
Dinlendirme süresi ~ 2 dakika 
Kaplama uygulaması 50 dakika içinde   (+30OC) 
Servis sıcaklığı -20oC  /  +80OC 
Zemin sıcaklığı +5oC  /  +30OC 
Açık bırakma 20 dakika 
Yaya trafiğine açılma ~ 12 saat 
Harç kalınlığı En fazla 8mm 
Standart C2TE S1 
 

MUKAVEMETLER 

 

 24 saat 7 gün 28 gün 
Basınç mukavemeti  (N/mm2) 15 25 45 
Eğilme mukavemeti  (N/mm2)  4 7 10 
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 

Uygulama ve karıştırma sırasında eldiven, koruyucu giysi / 
maske / gözlük kullanılmalı, malzemenin cilt ve göz ile 
teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. 
Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım 
alınmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkayıp tıbbi yardım 
alınmalıdır.  
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

30 kg set.  ( 25 kg torba (A). +  5 kg bidon (B) ) 
Orijinal paketinde, +10oC / +30oC’de havalandırılmış, kuru ve 
korumalı ortamlarda güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


