
Premium, Hızlı Kuruyan, Fiber ile Güçlendirilmiş, 
Kalsiyum-Alüminat Çimento Esaslı, İç/Dış Mekanlar 
için Self-Leveling Tesviye Şapı ve Son Kat Kaplama 
Malzemesi
Tanımı
Combimix LP 760 Fiber, premium kalite, cam elyaf lifler ile güçlendirilmiş, çok hızlı kürlenen, kalsiyum-
alüminat çimento esaslı, self leveling tesviye şapı ve son kat kaplama malzemesidir. LP 760 Fiber, iç ve 
dış mekanlar için, yeni ve sağlam, düz, düzgün veya terazisinde bitişli yüzeylerde yüke dayanıklı yada 
birçok zemin kaplaması için doğru bir alt yüzey oluşturmak için kullanılmaktadır. 

Özellikleri
• Kazıma ve shot-blasting gerektirmez
• Her tür bozukluktaki betona uygulanabilir 
• Mükemmel yayılma ve seviyelenme
• 12 saat sonra üzerine kaplama yapılabilir
• Yapıştırıcı kalıntısı üzerine direkt uygulanabilir
• Ahşap ve yerden ısıtma üzerine uygulanabilme
• Portland esaslı ürünlere göre %80 daha az 

büzülme ve daha düşük pH seviyesi
• En yüksek yapışmayı sağlar
• Bakteri, küf ve mantar dayanımlı

• Suya ve dona dayanıklıdır
• Her türlü yapıştırıcıya ve kaplamaya uygundur.
• Tarafsız kuruluşlarca test edilmiş ve 

GreenGuard tarafından sertifikalandırılmıştır.
• Uygulanması klasik şaplar gibidir.
• İç ve dış mekanlarda, MRI Odaları veya tekne 

güverteleri dahil metal yüzeyler üzerinde son 
kat kaplama olarak kullanılabilir. 

• Çok yüksek basınç dayanımı, 45,5 MPa
• Son kat kaplama olarak kullanılabilir. 

Uygulama Kalınlıĵē
Tek seferde 50 mm'e kadarki her türlü boşluk ve yüzey bozukluklarının düzeltilmesi için kullanılabilir.  
Çok geniş alanlarda minimum 6 mm kalınlıkta, en yüksek tepe noktalar üzerinde 3 mm kalınlıkta 
uygulanabilmektedir. 

Kısıtlamalar
• Uygulama esnasında ve uygulamadan 72 saat sonrasında ortam sıcaklığı 10 ile 25°C arasında 

olmalıdır.
• MMA (Metil Metakrilat) ile kullanıma uygun değildir.

Yüzey Hazırlığı
Combimix Self-leveling ürünleri, minimum yüzey hazırlığı yapılarak uygulanabilmektedir. Birçok 
durumda, shot-blasting(bilyeli kazıma), kazıma veya mekanik temizlik gerekmez. Ürün isimlerimizde yer 
alan LP ibaresi low-prep yani az hazırlık demektir. 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. Tüm yüzeyler, sağlam, genel olarak temiz ve yapışmayı 
engelleyecek wax, yağ vb. artıklardan arındırılmış olmalıdır. Combimix Self-Leveling tesviye şaplarının 
uygulanabilmesi için sadece 0,5 MPa yüzey yapışma dayanımı yeterlidir. 

Teknik Özellikleri
Çalışma Süresi 15–20 dakika

Kap Ömrü yaklaşık 30 dakika

Üzerinde Yürünebilme yaklaşık 1–3 saat

Basınç Dayanımı 
(ASTM C-349-02)

45.5 MPa

8.0 MPa

> 1.0 MPa 

1,70 gr/ml

2,10 gr/ml

maksimum 135 mm

< 10 μg/(m² h)

 0.03–0.05%

Eğilme Dayanımı 
(ASTM C-348)

Betona Yapışma Dayanımı 
(7 günlük)

Ağırlık (kuru malzeme)

Ağırlık (yaş malzeme)

İdeal Slamp

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

Büzülme (ASTMC-426-99) 

pH (yaş malzeme) 11

Sarfiyat (20 kg torba ile) 
6 mm kalınlık için

12 mm kalınlık için

19 mm kalınlık için 

Ambalaj

Raf Ömrü

yaklaşık 2.0 m2

yaklaşık 1.0 m2

yaklaşık 0.6 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.

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.

Improving indoor air quality.

3,6 lt 20 kg
15–20 
dakika

6 - 50 mm10-25°C
3 

dakika
1–3 
saat

12 
saat
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Astarlama
Combimix PP 600 Primer premium kalite, konsantre stryene esaslı Akrilat astardır. PP 600 Primer, LP 760 Fiber ile yapılacak tüm uygulamalar için gereklidir. LP 
760 Fiber, beton, metal, hafif beton/alçı, ahşap, seramik, karo, çimento veya epoksi esaslı terrazzo ve iyi yapışmış vinyl yüzeyler üzerine iç ve dış mekanlarda 
güvenle uygulanabilmektedir. Tüm yüzeyler, sağlam, genel olarak temiz ve yapışmayı engelleyecek wax, yağ vb. artıklardan arındırılmış olmalıdır. Mevcut alt 
zemin yüzeyinize uygun inceltme oranları ve uygulama metodu için lütfen PP 600 Primer teknik föyüne bakınız.

Karıştırma
Mikserli Karışım: 20 kg LP 760 Fiber ürünü, 3,6 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. Her zaman, toz ürünü suya ilave ediniz ve topaklanma olmayacak şekilde karıştırınız. 
Homojen bir kaplama için, tüm torbaları aynı süreyle ve aynı su kaynağından su ile karıştırınız. 

Pompalı Karışım: Pompa makinasını minimum 475 lt/saat ile başlatınız ve kendiliğinden yayılmayı ayarlayabilmek için gerektikçe maksimum %18 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 135 mm'lik yayılma çapı için slamp testi yapılmalı ve su miktarı ayarlanmalıdır. Karışımı yapılmış malzeme, derhal uygulama yüzeyine şeritler halinde 
dökülmeli ve mala/rakel yardımıyla yayılmalıdır.  Karışım, 6 ile 50 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Karışımı yapılmış malzemenin çalışma süresi 15 - 20 dakikadır.

Kürlenme ve Kuruma Süresi 
Ürün, uygulama esnasında ve sonrasında aşırı sıcak, soğuk ve değişikliklerden korunmalıdır. Uygulamanın HVAC sisteminden gelen düzenli hava ventilasyonu ile 
yapılması önerilir. Düşük yüzey sıcaklıkları ve/veya yüksek ortam nemi kuruma sürelerini uzatacaktır. Uygulamadan sonra 24 saat yüzeyi koruyunuz. Yüzeyde 1 
ile 3 saat içerisinde yürünebilmektedir. Combimix, uygulama bittikten sonra, yüzeyin temizleyiciler ile direkt olarak temizlenmesini önermemektedir. Eğer gerekli 
ise, tozumayı minimuma indirmek için, 1 birim Primer PP 600 ve 5 birim su iyi karıştırılmalı ve yüksek basınçlı sprey pompa ile yüzeye tatbik edilmelidir. LP 760 
Fiber son kat kaplama olarak kullanılacak ise üzerine uygun Lityum, poliüretan, polyurea vb. şeffaf koruyucular kullanılmalıdır. 

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

Notlar
Bu ürün yüzey tesviyeleme ve/veya son kat kaplama olarak kullanıma göre geliştirilmiştir. Dış mekanda kullanıma uygun değildir. Bu ürün bir buhar kesici değildir 
ve nem çıkışına izin vermektedir. Kullanılacak zemin kaplama malzemesinin neme olan töleransı konusunda, tedarikçisinin yönlendirme ve önerilerine uyulmalıdır. 
Uygulama yüzeyinin Combimix ürünü kullanımına  uygunluğu test edilmelidir. Yüzey neminin izin verilen değerlerin üzerinde olduğu durumlarda, Combimix 
tarafından AC TECH 2170 nem bariyeri ürünü önerilmektedir. Detaylı bilgi için: actamerican.net sitesini ziyaret ediniz.

Uyarı
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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