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ALLMAX LATEX 
ADERANS VE GEÇİRİMSİZLİK ARTIRICI HARÇ KATKI MALZEMESİ 

 

Ürün Tanımı: 

Sentetik kauçuk esaslı, çimento esaslı sıva ve 
harçların performansını ve su geçirimsizliğini 
arttırıcı katkı malzemesidir. 
 

Kullanım Alanı: 

Çimento esaslı harç ve sıvalarda, 
Yapıştırma ve tamir harçlarında, 
Serpme harçlarında ve zemin şaplarında, 
Aşınmaya dayanımlı uygulamalarda, 
Betonarme siloların, su depoların, havuzların, 
arıtma tesislerinin iç ve dış sıvalarında aderans 
ve su geçirimsizliği artırıcı katkı olarak 
kullanılır. 
 

Özellikler: 

Kullanıma hazırdır, su ile inceltilebilir. 
Katıldığı çimento esaslı harcın yapışma gücünü 
ve esnekliğini arttırır, uygulamasını 
kolaylaştırır. 
Harcın aşınma direncini arttırır, şaplarda 
tozumaya engel olur. 
Harcın donma-çözünme direncini arttırır. 
Yüksek performanslı su geçirimsizlik sağlar 
Kimyasallara, tuzlu sulara, yağlara karşı direnci 
geliştirir. 
Harcın su tutma kapasitesini arttırarak, süratli 
kurumayı engeller, rötre çatlaklarını azaltır. 
Allmax Latex tüm standart çimento tipleri ile 
uyumludur. 
 
 

 

 

Teknik Özellikler: 

Malzemenin Yapısı: Modifiye edilmiş akrilik 
dispersiyon 
Görünüm: Beyaz sıvı 
Uygulama Sıcaklığı:  +5ºC ile +35ºC 
Yukarıdaki değerler +23 ºC’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. 

 

Uygulama Öncesi Hazırlık:  

Yüzeyin sağlam olmasına dikkat edilmelidir. 
Uygulama yüzeyi yağ, boya, deterjan, gres, kir, 
pas gibi aderansı azaltacak maddelerden 
temizlenmiş olmalıdır. 
 

Uygulama:  

Karıştırmanın beton mikserinde yapılması 
tavsiye edilmektedir. 

Karıştırıcıya kullanım amaçlarına göre tavsiye 
edilen dolgu ve çimento konularak, ön 
karıştırma yapılmalıdır. 

Allmax Latex farklı kullanım amaçlarına göre 
tavsiye edilen su karışım oranlarına uygun 
olarak su ile karıştırılmalıdır. 

Daha sonra sıvı karışım miksere ilave edilerek, 
homojen bir karışım elde edilinceye kadar 
karıştırılmalıdır. 

Sıva veya şap uygulaması yapılırken yüzeye 
önceden sürülmüş olan aderans harcı henüz 
kurumamış olmalıdır. 
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Uyarılar:  

Agregaların tane büyüklüğü dağılımı düzgün, 
niteliği yüksek ve yıkanmış olmasına dikkat 
edilmelidir. 

Harca gereğinden fazla su konulmamalıdır ve 
harç gereğinden fazla karıştırılmamalıdır. 

Allmax Latex’i saf veya sulandırılmış şekilde 
yapıştırıcı tabaka olarak kullanmayınız. 

Kullandıktan hemen sonra bütün alet ve 
ekipmanları su ile yıkayarak temizleyiniz. 

Tüketim:  

UYGULAMA ALANLARI ÇO/KO AO/SO 

ADERANS HARCI 1/1 - 1/3 1/1 - 1/3 

SIVA HARCI 1/3 - 1/4 1/3 - 1/4 

ŞAP UYGULAMASI 1/3 - 1/4 1/3 - 1/4 

TAMİR HARCI 1/2 - 1/4 1/2 - 1/3 

SERPME HARCI 1/3 - 1/4 1/2 - 1/3 

SU İZOLASYONU AMACIYLA 1/2 - 1/4 1/1 - 1/4 
ÇO: Çimento Oranı, KO: Kum Oranı, AO: Allmax Latex Oranı, SO: Su Oranı 

Ambalaj:  

5 kg. plastik bidon 
30 kg. plastik bidon 
  
Depolama ve Raf Ömrü:  

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru 
ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır.  
Uygun depolama koşullarında üretim 
tarihinden itibaren 12 aydır.  
Açılmış ambalajlar uygun depolama 
koşullarında saklanarak bir hafta içinde 
kullanılmalıdır. 
 

 

 

 

 

Risk Tanımları:  

R 36/37/38: Gözü, solunum sistemini ve cildi 
tahriş edicidir. 
R 43: Cilde teması durumunda hassasiyet 
yaratabilir. 
 

Güvenlik Tavsiyeleri:  

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerden uzak 
tutunuz. 
S 22: Tozlarını solumayınız. 
S 24/25: Cilde ve göze temasından kaçınınız. 
S 26: Göz ile temasında derhal bol su ile 
yıkayınız ve hemen doktora başvurunuz. 
S 36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, 
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske 
kullanınız. 
S 46: Yutulması halinde hemen doktora 
başvurunuz. 
Sorumluluk:  

Bu teknik dökümanda verilen uygulama 
talimatları ve teknik değerler, tamamen 
bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. 
Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler 
değişebilir. Allmax Yapı Kimyasalları, 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünün 
nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı 
öneriler dışındaki ve/veya hatalı 
kullanımlardan dolayı oluşabilecek 
sonuçlardan Allmax Yapı Kimyasalları sorumlu 
tutulamaz. Bu nedenle Allmax Yapı 
Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru 
ürünü doğru yerde kullandığınızdan emin 
olunuz. Allmax Yapı Kimyasalları sadece 
ürünün kalitesinden sorumludur. Bu teknik 
dökümanın yenisi basılıncaya kadar geçerli 
olup eski basımları hükümsüz kılar. (04/2013) 

 


