
Ultra Premium, Hızlı Kuruyan ve Sertleşen, Kalsiyum-
Alüminat Çimento Esaslı, Self-Leveling Endüstriyel 
Kaplama Malzemesi

Tanımı
Combimix LP(CM) 940 Industrial Top ultra premium kalite, kalsiyum-alüminat esaslı, yüksek aşınma ve 
yük dayanımlı endüstriyel kaplama malzemesidir. LP 940 Industrial Top, hızlı kuruyan ve sertleşen, 
pompa ile uygulanabilen ve birçok şantiye için uygulama zamanı ve maliyetlerini düşürmek için 
tasarlanmış son kat kaplama malzemesidir. Estetik görünüm ile leke ve kir dayanımı için koruyucu son 
kat önerilmekte olup estetik görünümün önemli olmadığı durumlar için gerekli değildir. LP 940 Industrial 
Top üzerine akrilik, poliüretan, polyurea terrazzo gibi epoksi esaslı sistemler ve penetre olabilen 
koruyucular gibi profesyonel kaplamalar 12-18 saat sonra direkt olarak uygulanabilmektedir. 

Özellikleri
• Kazıma ve shot-blasting gerektirmez
• Her tür bozukluktaki betona uygulanabilir 
• Suya dayanıklı olduğundan %90 rölatif nem 

düzeyine kadar gerekli nem bariyeri ihtiyacını 
ortadan kaldırır

• Portland esaslı ürünlere göre %80 daha az 
büzülme ve daha düşük pH seviyesi

• En yüksek yapışmayı sağlar 

• Bakteri, küf ve mantar dayanımlı
• Uygulanması klasik şaplar gibidir
• Her türlü yapıştırıcıya ve kaplamaya 

uygundur
• Su bazlı koruyucular 6-12 saat sonra 

üzerine uygulanabilir
• Epoksi vb. kaplamalar ile terrazzo sistemler 

12-18 saat sonra üzerine uygulanabilir

Uygulama Kalınlığı
Tek katta 3 ile 15 mm arasındaki kalınlıklarda uygulanabilmektedir.

Kullanım Alanları
• Yeni, sağlam, terazisinde, düzgün, aşınma ve yük dayanımlı kaplama için kullanılır.

• Mekanik alanlar ve depolar gibi endüstriyel zeminler için son kat koruyucu kullanmaya gerek
kalmadan yük dayanımlı bitmiş yüzey oluşturmak için kullanılabilir.

• Çok ciddi çevre ve iç mekan hava kalitesi gerekliliği istenen Yeşil Bina projeleri için uygundur. 

Kısıtlamalar
• Sadece iç mekanlar içindir.
• Vinyl, yapıştırıcı kalıntısı ve yerden ısıtmalı alt yüzeyler üzerine direkt uygulanmamalıdır.
• MMA (Metilmetakrilat) sistemler ile uyumlu değildir.
• Uygulama esnasında ve uygulamadan 72 saat sonrasında ortam sıcaklığı 10 ile 25°C 

arasında olmalıdır. 

Teknik Özellikleri
15–20 dakika

yaklaşık 30 dakika

yaklaşık 1–3 saat

30.0 MPa

7.5 MPa

0,03–0,05%Büzülme (ASTMC-426-99) 

pH (yaş malzeme) 11

12 mm kalınlık için

20 mm kalınlık için 

Ambalaj

Raf Ömrü

yaklaşık 0.9 m2 

yaklaşık 0.5 m2 

20 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.

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.

Improving indoor air quality.

Maks 4.0 lt 20 kg
15–20 
dakika

3 
dakika

1–3 
saat 6-12 saat

3- 15 mm10-25°C

Çalışma Süresi

Kap Ömrü

Üzerinde Yürünebilme

Basınç Dayanımı 
(ASTM C-349-02)

Eĵilme Dayanēmē
(ASTM C-348)

Çekme Dayanımı 

Betona Yapışma Dayanımı 

(7 günlük) 

Ağırlık (kuru malzeme)

Ağırlık (yaş malzeme)

İdeal Slamp

Emisyon (ISO 16000-10 [iç 
mekan hava kalitesi bölüm 10])

> 1.5 MPa

> 1.5 MPa

1,60 gr/ml

2,00 gr/ml

maksimum 140 mm

< 10 μg/(m² h)

Sarfiyat (20 kg torba ile)
6 mm kalınlık için yaklaşık 1.8 m2

Sağlık ve Güvenlik Ürün MSDS formuna bakınız
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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. Yüzeydeki genleşme ve çatlak kontrol 
derzleri var ise, bunlar Combimix LP 940 Industrial Top uygulaması sonrası aynı yerlerden tekrar açılmalı ve kaplamanın hareketine imkan tanınmalıdır. 

Homojen kuruma için yeterli havalandırma sağlanmalıdır. LP 940 Industrial Top zemin kaplaması uygulanabilmesi için uygulama yüzeyi rölatif nem düzeyi %90 ve 
altında olmalıdır. Eğer yüzeyde Kalsiyum-Klorit nem testi yapılacaksa, klasik self leveling şaplar üzerinde yapıldığında çıkacak yüksek değerler, Combimix hızlı 
kuruyan şaplar üzerinde yapılarak hata yapılması engellenecek ve doğru netice sağlanacaktır. Rölatif Nem testi Combimix ürün uygulaması üzerinde yapılabilir. 
LP 940 Industrial Top genel uygulama maliyetinin düşürülmesi amacıyla öncesinde yüzey tesviyesi gerekiyorsa, bunun için Combimix LP 760 ve uygun agrega 
karışımı kullanılmalıdır. Ancak agrega miktarı şap miktarının %30'unu geçmemelidir. 

Karıştırma

Mikserli Karışım: 20 kg LP 940 Industrial Top ürünü, 4,0 lt soğuk ve temiz suya karıştırınız. Su miktarını artırmayınız. Uygun karıştırıcı mikser ile minimum 650 
devir/dk hızla ortalama 2-3 dakika, homojen bir karışım elde edene kadar karıştırınız.

Pompalı Karışım: Pompa makinasını minimum 475 lt/saat ile başlatınız ve kendiliğinden yayılmayı ayarlayabilmek için gerektikçe maksimum %20 su-kuru toz 
oranına sadık kalarak ayarlayınız. Karışım ve uygulama kapasitesi ile pompanın hızı saatlik ne kadar su kullanmanız gerektiğini gösterecektir. Uygulamaya 
başlamadan önce yapılacak Slamp (Yayılma) testi ile karışımın topaksız oluşu ve homojenliği konusunda emin olmanızı sağlayacaktır.

Uygulama
Maksimum 140 mm'lik yayılma çapı için slamp testi yapılmalı ve su miktarı ayarlanmalıdır. Karıştırılmış malzeme üzerinde sarımsı bir şerbet tabakası var ise, 
karışımda belirtilenden fazla su kullanılmış demektir. Karışımı yapılmış malzeme, derhal uygulama yüzeyine şeritler halinde dökülmeli ve mala/rakel yardımıyla 
yayılmalıdır.  Karışım 3 ile 15 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Karışımı yapılmış malzemenin çalışma süresi 15 - 20 dakikadır.

Kürlenme ve Parlatma
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.

Yüzey dayanımı için Lityum-Silika sertleştirici uygulanması: ISI MaxGloss Primer, LP 940 Industrial Top kaplamasına penetre olur, silika sağlar, kaplamanın 
sertliği ve aşınma dayanımını artırır. LP 940 Industrial Top kaplamasına parlatma işlemi yapılacaksa, MaxGloss Primer ilk parlatma aşamasından sonra yüzeye el 
tipi pompa sprey ekipmanı ile homojen şekilde uygulanmalıdır ve kurumaya bırakılmalıdır.  Kaba silim sırasında yüzeyde kuş gözü boşluklar oluşursa, ISI Pore 
Filler el tipi pompa sprey ile son kademe kaba silim esnasında uygulanmalı ve silim tamamlanmalıdır. Yüzey renklendirme işlemi, ISI MaxGloss Primer 
uygulamasından önce yapılmalıdır. İstenen parlarlık düzeyine göre yapılacak son kademe elmaslı parlatma işlemi sonrasında, yüzeyler temizlenmeli, sonrasında 
ISI MaxGloss Finish mikrofiber mob yardımıyla uygulanmalıdır.

Kir ve lekelere karşı koruyucu uygulanması: ISI MaxGloss Finish, Combimix kaplama yüzeylerine penetre olur ve çok iyi yapışır, yağ, asitler ve 
kimyasallara karşı çok etkili bir koruma sağlar. ISI MaxGloss Finish, kısa tüylü mikrofiber  mob yardımıyla emiciliğe göre minimum 2 kat halinde 
uygulanmalıdır. Uygulanırken beyazımsı renktedir ve ince bir film tabakası oluşturur. Kuruduktan sonra (min. 1 saat) yüksek devirli parlatma makinası 
yardımıyla Mamba #800 parlatma pedi ile parlatılarak sistem tamamlanır.

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. 
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