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       BETEK YAPI KİMYASALLARI 
 

BETEK FAYFIKS TA 15 ® 

 
Çimento esaslı, polimer katkılı, esneklik kabiliyeti ve kayma direnci arttırılmış, açık bekleme süresi 
uzatılmış, yüksek performanslı granit ve mermer yapıştırıcısıdır. Fleks ve yüksek oranda tiksotropik 
özellikte, kolay taraklanabilir bir üründür.  
 
TS EN 12004 Standardı C2TE sınıfına uygundur. 
 
UYGULAMA ALANLARI 
 
İç ve dış yüzeylerde, granit, mermer, seramik, doğal tas, büyük ebatlı seramik, cam mozaik, porselen 
seramik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. Çimento esaslı sıva, sap ve beton yüzeyler 
üzerine uygulanması önerilir. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu hastane, okul ve iş merkezi gibi 
alanlarda kullanıma uygundur. Mermer, granit gibi ağır malzemelerin kullanımında, düşey ve yatay yüzey 
uygulamalarında kullanıma uygundur. Türk hamamı, sauna, havuz gibi ıslak mekanlarda kullanıma 
uygundur. 
 
ÖZELLİKLER 
Fayfiks TA 15, bünyesinde bulundurduğu özel malzemeler sayesinde uygulandığı yüzeye kolay yapışır, 
kayma yapmaz; esneme toleransı sayesinde fayans ve seramiğe islenebilme özelliği kazandırır. Sıcaklık 
farklarına karşı dayanıklıdır ve dış cephelerde mükemmel yapışma performansına sahiptir. Kolay 
taraklanabilir, uzun çalışma süresi sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
Renk                                                     Gri 
Kuru toz yoğunluğu                                1,4 ± 0,1 gr/cm³ 
Kapta Kuruma Süresi (Pota Ömrü)            Yaklaşık 2 saat 
Su Karısım oranı                                     7,0 - 7,5 lt 
Açık Bekletme Süresi                              30 dakika 
Derz Uygulanabilme Süresi                      En az 24 saat 
Yapısma Mukavemeti                              ≥ 1,5 N/mm² 
Kayma                                                  ≤ 0,5 mm     
Yangına Tepki Sınıfı                                A1 
 
Yukarıdaki süreler 23 ± 2 °C sıcaklık ve % 50 ± 5 nem ortamı için verilen sürelerdir. Daha sıcak 
ortamlarda süre kısalır, daha soğuk ortamlarda ise süre uzar. 
 
UYGULAMA 
 
Fayfiks TA 15 uygulanacak yüzey; temiz, kuru, sağlam olmalıdır. Yüzeydeki pütürler kazınarak 
temizlenmelidir. 
Çok gözenekli ve su emici yüzeyler uygulamadan önce ıslatılmalıdır. Yüzeydeki su tabakası kaybolana 
kadar beklendikten sonra uygulamaya geçilmelidir. Yüzeydeki ince bozukluklar, Stako 0(ince tamir harcı), 
daha geniş bozukluklar ise, Stako(kalın tamir harcı) ile uygulamadan en az 4 gün önce giderilmelidir. 
Uygulama: 7,0 – 7,5 lt su bir kabın içine boşaltıldıktan sonra üzerine 25 kg Fayfiks TA 15 yavaş yavaş 
boşaltılarak, topak kalmayıncaya kadar düşük devirde karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 5 dakika 
dinlendirilmeli ve 1-2 dakika daha karıştırma işleminden sonra kullanılmalıdır. Harç uygun diş boyutlu tarak 
ile yüzeye yayılmalıdır. Mermer veya granit yapıştırma işlemi en fazla 30 dakika içinde tamamlanmalıdır. 
 

 Dış cephelerde maksimum 33x33 cm boyutunda ve 10 mm kalınlığında orta boy seramik vb. 
kaplamaların 3 metre yüksekliğe kadar olan uygulamalarında kullanılır. Uygulamalarda çift taraflı 
yapıştırma yapılmalı, hem yüzeye hem de kaplamanın arka yüzeyine yapıştırıcı sürülmelidir.  
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 Sağlıklı uygulamalar için uygulama sırasında derz artıları ve iyi bir yapışma için lastik çekiç 
kullanılmalıdır. 

 Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır. 
 Direkt güneş ışığı alan yerlerde uygulama yapılmamalıdır. 

 
 
 
 
 
 
SARFİYAT 
 

 
 
 
Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, 
kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır. 
 
DEPOLAMA 
Kuru ortamda ve ağzı açılmamış ambalajında 1 yıl depolanabilir. 
 
AMBALAJ 
25 kg Kraft Torba 
 
 
Tehlike beyanları 
H315 Deri thrişine sebep olur. 
H318 Ciddi göz hasarına sebep olur. 
H335 Teneffüs tahrişine sebep olabilir. 
  
Uyarı beyanları 
P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun. 
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin. 
P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve 
çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin. 
P310 Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun. 
P321 Özel tedavi (etikete bakınız). 
P405 Kilitli bir yerde saklayın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 
 
 

 
 

 
 


