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Tanımı 
Çimento esaslı, yüksek yapışma sağlayan, ısı yalıtım levha yapıştırma harcıdır. 
 
Kullanım Alanları 
İç ve dış mekânlarda, gazbeton yüzeylerde, brüt beton yüzeylerde, çimento bazlı sıva 
yüzeylerde, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır. 
 
Özellikleri / Avantajları 
Suya, dona, neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır 
Uygulandığı yüzeye kolay uyum sağlar 
Su buharı geçirgenliği yüksektir 
 
Ürün Bilgileri 
Görünüm :    Çimento esaslı, gri renkli toz 
Kuru Birim Ağırlığı :  1300 ± 100 gr /lt  
Kap Ömrü :    2-2,5 saat 
Çalışma Süresi :   Max 25 dakika 
Dübelleme : Min.   24 saat sonra 
Sıva Uygulaması :   48 saat sonra 
Su Oranı :    6 - 6,5 lt su / 25 kg toz 
  
Yüzey Hazırlama 
Uygulama yapılacak olan yüzey, yapışmayı düşüren toz, boya, kireç gibi yabancı 
maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar 24 saat önce Lucaser Tamir 
Harcı ile onarılmalıdır. 
 
Uygulama 
Temiz bir kaba 25 kg için 6-6,5 litre su konulur. Lucaser Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı 
suya yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile homojen bir 
karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Hazırlanan harç, mala, dişli çelik mala veya 
spatula yardımı ile ısı yalıtım plakalarının arka yüzeyine çerçeve şeklinde dört bir 
tarafına ve ortasına üç parça noktasal olarak, yüzeyin durumuna göre taraklanarak 
uygulanmalıdır.  
Yapıştırılan levhalar minimum 24 saat sonra dübellenir. 
Hava koşullarına göre ise, 48 saat sonra sıva uygulamasına devam edilir. 
 
 
Uygulama Aletleri 
El mikseri, çelik mala, dişli çelik mala, spatula 
 
Raf Ömrü 

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda uygun depolama şartlarında imal tarihinden itibaren 12 

aydır. 
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Kullanım Miktarı 
Uygulanacak yüzey ve kalınlığa bağlı olarak 4 - 5 kg/m² dir. 
 
Uyarılar Ve Önlemler 
Ortam sıcaklığı +5 ⁰C ile +35 ⁰C arasında olmalıdır. 
Çok nemli ve çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. 
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 
Malzemenin göz ve cilde sürekli teması engellenmeli, toz malzeme teneffüs 
edilmemelidir. 
Uygulama esnasında eldiven, toz maskesi gibi kişisel koruyucu donanımlar 
kullanılmalıdır. 
Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir. 
Belirtilen bilgiler, 23 ± 2 ⁰C sıcaklık - % 50 ± 5 nem  uygulama alanlarında geçerlidir. 
Ürünün belirtilen bilgi, talimat, uyarılar ve öneriler haricinde kullanılması durumunda, 
karşılaşılabilecek uygulama hatalarından ve zarardan Lucaser Yapı Kimyasalları 
sorumlu değildir. 
 
Performans Bilgileri 

Yoğunluk (Taze harcın boşluklu birim hacim 
kütlesi 

≥ 1000 kg/m³  
 
 
 
 
TS 13566 

Elek analizi (1mm elek üzeri bakiye) ≤ %1 

Eğilme dayanımı ≥ 2 N/mm² 

Basınç dayanımı ≥ 6 N/mm² 

Isı yalıtım levhasına yapışma kuvveti ≥ 0,08 N/mm² 

Alt tabakaya yapışma kuvveti ≥ 0,5 N/mm² 

Su emme (30 dakika sonunda) ≤ 5 gr 

Su emme (240 dakika sonunda) ≤ 10 gr 

 
Ambalaj  
25 kg’lık kraft torbalarda  (palette 64 adet 1600 kg) 
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