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ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sika® Mono Plug
Çimento esaslı, hızlı priz alan tıkaç harcı

AÇIKLAMA
Sika® Mono Plug su sızıntılarının durdurulmasında kul-
lanılan çimento esaslı hızlı priz 
alan tıkaç harcıdır.

KULLANIM
Sika® Mono Plug şiddetli su sızıntısı olan aşağıdaki yer-
lerde yalıtım amacı ile kullanılır;

Temeller▪
Bodrumlar▪
Asansör kuyuları▪
Yer altı garajları ve depoları▪
Su depoları ve tankların iç ve dış betonarme duvarları▪
Rezervuarlar, drenaj sistemleri, tüneller▪

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI
Kuru olarak veya yeterli miktarda su ile karıştırılıp 
harç olmak üzere her iki şekilde de uygulanabilir

▪

Su sızıntılarını çok hızlı durdurur▪
Kullanıma hazırdır▪
Klorür içermez, donatıya zarar vermez▪

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı Çimento esaslı toz

Ambalaj 5 kg kova.

Görünüm / Renk Toz / Gri

Raf Ömrü Üretim tarihinden itibaren 12 ay.

Depolama Koşulları Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru ve serin şartlarda 
doğru bir şekilde saklanmalıdır.

UYGULAMA BİLGİSİ

Dış Ortam Hava Sıcaklığı +5 °C min. / +30 °C maks.

Yüzey Sıcaklığı +5 °C min. / +30 °C maks.

1 / 2



UYGULAMA TALİMATLARI
YÜZEY KALITESI / ÖN HAZIRLIK

Uygulama yapılacak yüzey yağ, harç, toz ve çiçeklenme 
kalıntılarından arındırılmış ve temiz olmalıdır. Su sızın-
tısının basınçlı olması durumunda, yüzeyden gelen su 
uygulama öncesinde bir boru vasıtasıyla drene edilme-
lidir.

UYGULAMA

Toz veya harç halinde uygulanabilir. 
Harç olarak uygulama için, ürünü su ile karıştırarak sı-
zıntı olan alana uygulayınız. 
Kuru olarak uygulama için, toz ürünü sızıntı olan alana 
elinizle doğrudan 
uygulayınız, malzeme sertleşinceye kadar bastırınız.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ

Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan he-
men sonra temiz su ile yıkayınız. Sertleşen / kürünü 
alan malzeme ancak mekanik olarak temizlenebilir.

SINIRLAMALAR
Ürün hızlı sertleştiğinden, uygulama için az miktarda 
ürün ve su karıştırılmalıdır. 
Paketi açılan ürün bir hafta içinde kullanılmalıdır. 
Uygulama esnasında koruyucu gözlük ve eldiven takı-
nız. 
Sertleşmiş malzemeyi kullanmayınız.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler la-
boratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde 
edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şart-
lar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR
Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı-
nın ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen 
dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için 
lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLIĞI

YASAL NOTLAR
Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özel-
likle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, 
normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda 
bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uy-
gulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu 
mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle veril-
miştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alan-
ları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu ne-
denle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru 
koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olu-
nuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik 
ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen 
bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşa-
bilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kul-
lanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygula-
ma ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. 
Sika’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklı-
dır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. 
Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusun-
daki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her za-
man, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebile-
cekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate 
almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr

SikaMonoPlug-tr-TR-(10-2017)-2-1.pdf

Ürün Teknİk Bİlgİ Föyü
Sika® Mono Plug
Ekim 2017, Versiyon 02.01
020701010010000109

2 / 2


