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Hızlı Kuruyan, Kalsiyum-Alüminat Çimento Esaslı 
Son Kat Bitiş Malzemesi

Tanēmē
Combimix Final Finish (FF) 830, zemin kaplama uygulamalarē sonrasē veya ºncesinde ok d¿zg¿n bitiĸ 
saĵlama amalē geliĸtirilmiĸ hēzlē kuruyan son kat bitiĸ malzemesidir. Mevcut zeminlerin hēzlē tamir 
edilmesinde Combimix Final Finish FF 830 ok iyi bir seenektir. Zemin kaplamalarının ok d¿zg¿n ve 
saten dokuda bitirilmesi iin kolayca ve ideal olarak kullanēlabilir. 

Installition features
• Kolay uygulama
• ¢ok iyi yapēĸma mukavemeti
•
•
Bakteri, k¿f ve mantar dayanēnmlē,
Latex esaslē ¿r¿nlere karĸē anti-alerjik 
reaksiyon gºsterir

• 
• 
Geleneksel kaplamalar gibi uygulanēr. 
Portland imento esaslē ¿r¿nlere kēyasla %
80 daha az b¿z¿lme yapar.

• Mevcut alē esaslē y¿zeyler ¿zerinde dahi 
astar gerektirmeden uygulanabilme

• Her t¿r yapēĸtērēcēya ve kaplama 
malzemesine uygunluk

•

•

Hēzlē kurum; sadece 30 dk ierisinde zemin 
kaplamasē yapēlabilme (Hava ve kaplama 
koĸullarēna gºre
Vinyl kaplama ile kullanēmda bile katkē 
gerektirmez. 

Uygulama Kalēnlēĵē 
Tek katta 0-12 mm arasēndaki kalınlıklarda uygulanabilmektedir. 

Kullanēm Alanlarē
• Zemin kaplama uygulamalarē ºncesi veya sonrasēnda bitiĸ malzemesi olarak.
• Hēzlē tamirat gerektiren durumlarda
• Klasik d¿ĸ¿k performanslē self leveling kaplamalar sonrasēnda y¿ksek mukavemet saĵlamak iin
• Çok ciddi çevre ve iç mekan hava kalitesi gerekliliği istenen Yeşil Bina projeleri için uygundur. 

Önerilen Uygulama Yüzeyleri
• Yüzey kazıma veya bilyalı silim gerektirmeden her türlü beton yüzey üzerinde, hatta %90 neme 
sahip yeni betonlar üzerinde dahi uygulayabilme.
• İyi yapışmış alçı esaslı ve hafif beton yüzeylerde
• Dış mekanda ve plywood ve ahşap gibi yüzeyler üzerinde
• Çok iyi yapışmış seramik ve karo yüzeylerde
• Çok iyi yapışmış, VCT, VAT ve vinil yüzeylerde
• Çimento ve epoksi esaslı terrazzo yüzeylerde

Teknik ¥zellikleri
¢alēĸma S¿resi

Ķlk Kuruma

Nihai Kuruma

Basēn Dayanēmē
 (ASTM C-349-02)

yaklaĸēk 15ï20 dakika 

yaklaĸēk 25 dakika 

yaklaĸēk 30 dakika

30.0 MPa

¢ekme Dayanēmē 6.0 MPa

>  1.0 MPa 

(ASTM C-348)

Y¿zey ¢ekme Dayanēmē (7 
g¿n)

Emisyon (ISO 16000-10 [i 
mekan hava kalitesi bºl¿m 10])

< 10 ɛg/(mĮ h)

0.03ï0.05%B¿z¿lme (ASTMC-426-99)

pH (yaĸ malzeme) 11

3 mm kalēnlēk 

Ambalaj

Raf Ömrü

FF 830

Improving indoor air quality.

1.8 lt 4,5 kg
15–20 
dakika

0 –15 mm
3 

dakika
30 

dakika
30 

dakika
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10-25°C

Sarfiyat (4,5 kg torba ile) 
yaklaşık 3.6 m2

4,5 kg Kraft Torba

12 ay (Kuru ve serin 
ortamda orjinal 
ambalajında stoklanmalı)

Not: Eğer ürün raf ömrü geçmiş ise, kuruma süreleri 
değişkenlik gösterir ancak ürün performans özellikleri 
değişmez.

Sağlık ve Güvenlik Ürün MSDS formuna bakınız

Sağlığa zararlı olmayan lateks içerir.

Portland çimento esaslı ürünlerden daha düşük pH 
seviyesine sahip ürünlerle kullanılabilir. 

Portland çimento esaslı ürünler ile karşılaştırıldığında, iç 
mekan hava kalitesini çok yükseltir. 

LEED uyumlu üründür - LEED Sertifikalı Projeler için 
puan kazandırır.
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Kısıtlamalar
• Alçı esaslı yüzeylerde astar gerektirebilir.
• El ile yapılacak uygulamalar için geliştirilmiştir.
• Uygulama esnasında ve uygulamadan 72 saat sonrasında ortam sıcaklığı 10 ile 25°C arasında olmalıdır.
• İç mekanda kullanıma uygunur.

Yüzey Hazırlığı
Tüm yüzeyler, sağlam, genel olarak temiz ve yapışmayı engelleyecek wax, yağ vb. artıklardan arındırılmış olmalıdır. Uygulama zemininde 
yapışma dayanımını ölçmek için yüzey çekme testi yapılmalıdır. Eğer çekme testi minimum 1.5 MPa değerini karşılamıyorsa veya 
yapılamamışsa, yapışmayı engelleyecek zayıf parçalar kazıma, shot blasting vb metodlarla yüzeyden mekanik olarak  arındırılmalı ve 
temizlenmelidir. Vakumlu süpürge yardımıyla yapılacak basit ve yüzeysel bir temizlik ve yüzey hazırlığı sonrasında, Combimix Primer PP 600 
astar malzemesi fırça veya rulo ile tatbik edilir ve  kurumaya bırakılır. Uygulama esnasında ve uygulamadan 72 saat sonrasında ortam sıcaklığı 
10 ile 25°C arasında olmalıdır. 

Karıştırma
Karışım Oranı: 2:1 (2 birim FF 830 ve 1 birim Su). 4.5 kg FF 830 malzemesini maksimum 1.8 lt soğuk ve temiz su ile karıştırınız. Su miktarını 
artırmayınız. Uygun karıştırıcı mikser ile minimum 650 devir/dk hızla ortalama 2-3 dakika, homojen bir karışım elde edene kadar karıştırınız.

Uygulama
Karıştırılmış malzemeyi mala yardımıyla maks. 12 mm kalınlıkta tüm yüzeye tatbik ediniz. Malzemeyi uyguladıktan 10-15 dk sonrasında çelik 
mala yardımıyla ek izlerini ve bozuklukları düzeltiniz. 

Kürlenme ve Koruma Süresi
Ürün, uygulama esnasında ve sonrasında aşırı sıcak, soğuk ve değişikliklerden korunmalıdır. Uygulama esnasında havalandırma ve yerden 
ısıtma sistemleri kapalı olmalıdır. Düşük yüzey sıcaklıkları ve/veya yüksek ortam nemi kuruma sürelerini uzatacaktır. Uygulamadan sonra 24 saat 
yüzeyi koruyunuz. Yüzeyde 1 ile 3 saat içerisinde yürünebilmektedir.

Temizleme
Eller ve aletler, malzeme henüz sertleşmeden su ile temizlenmelidir. Malzeme sertleştikten sonra mekanik olarak temizlenmesi gerebilir. Göz ile 
temasından kaçının.  

Uyarılar
Burada yer alan mevcut ürün bilgileri COMBIMIX ve iş ortaklarının güncel ve mevcut tecrübelerine önerileri ile normal koşullarda uygulandığında 
doğru kabul edilmelidir.  Ürünü kullanmadan önce, kullanıcı ürünün ve ortamın uygunluğunu kontrol etmeli ve muhtemel riskleri, sorumlulukları ve 
yükümlülükleri aldığını bilmelidir.

FF 830
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