
Kullanım Alanları
•Bodrumlar, temellderdeki perde duvarlar, 
betonareme su depoları ve beton borulardaki 
basınçlı veya sızın� halinde gelen ak�f su 
kaçaklarının yalı�m öncesi durdurulmasını ve 
�kanmasında ak�f kullanılır. 
•Boru ve kablo geçişlerinin su yalı�mında
•Kalıp içindeki gergi demir boşluklarının 
doldurulması ve yalı�mında kullanılır. 

Toz ve harç halinde uygulanabilen, su 
geçirimsiz, ani priz alan, ak�f su kaçaklarını 
önleyen, mineral dolgu ve özel çimento 
içeren �kama malzemesi. 

Ürün Tanımı

STOPVOX 404

• Yüzeyde, yapışmayı önleyecek kalın�lardan arındırılmalıdır.
• Sıcak yüzeylerde uygulama kaçınılmaksızın ise yüzey su ile soğutulmalıdır. 
• Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
• Yüzeydeki gevşek parçalar, toprak, yağ, boya, zi� gibi yapışmayı engelleyecek kalın�lar 
temizlenmelidir.
• Çatlak ve boşluklar 2 cm genişlik ve derinliğe kadar kazınmalı ve gevşek parçalar 
temizlenmelidir. 

Yüzey Hazırlığı

Harç Uygulama
• 1 Kg. toza 0,20  - 0,22 lt temiz su eklenip elle yoğrularak, harç hamur kıvamına ge�rilmelidir.  
• Hamur kıvamındaki harca, maksimum 30 saniye  içerisinde harç ısınmaya başlayınca 
uygulanmalıdır.
• Ak�f su kaçağı önlenene kadar(Yaklaşık 10 saniye) basınç uygulamaya devam edilmelidir.  

Toz Uygulama
• Avuç içine alınan bir miktar toz su kaçağının olduğu bölgeye elle, tek bir hareketle ve basınçla 
uygulanmalıdır. 
• Ak�f su kaçağı önlenene kadar(Yaklaşık 10 saniye) basınç uygulamaya devam edilmelidir.  

• Uygulamadan hemen sonra yüzeydeki fazlalıklar

keski, spatula vb. aletlerle alınıp yuzey düzel�lmelidir.

Uygulama

Su Tıkacı Çok Hızlı Priz Alan
Su Kaçaklarını Önleyen Tıkama Malzemesi

Özellikleri
• Toz ve harç halinde uygulanabilir.
• Kolay uygulanır.
• Ani priz alarak su geçirimsizlik katkısı olur.

• Rötre yapmaz ve çatlamaz.
• Mekanik dayanımı çok yüksek�r.

WhatsApp Uyg. Video

Karışım Oranları
Karışım Oranı 0.20 LT SU/1 KG TOZ
Kap Ömrü 30 SANIYE
Nihai Kuruma  2 DAKIKA
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Tekn�k Özell�kler

Uygulama Sıcaklığı

Karışım Oranı

Kap Ömrü

Nihai Kuruma

Yangına Tepki

Tüke�m

Uygulama B�lg�ler�

(+5°C) - (+35°C)

0,20 - 0,22 lt su / 1 kg toz

40 saniye

2 dakika

A1

1 lt hacimdeki bir delik icin yaklaşık 2 kg

23°C ve %50 Bağıl Nem

• +5°C’nin al�nda ve +35°C’nin üzerindeki 

sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.

• Uygulama yapılacak yuzeyin nemli 

olmamasına dikkat edilmelidir.

• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, 

şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 °C 

üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava 

koşullarına karşı korunmalıdır.

Dikkat! Güvenlik 

Depolama
• 5°C - 35°C arasında guneş ışığına maruz 
kalmayacak şekilde depolanmalıdır.

Ambalaj
• 5 kg’lık plas�k kova.

Renk
• Gri

Raf Ömrü
• Açılmamış plas�k kovasında, düşük sıcaklıkta ve
kuru ortamda 12 ay

5 Kg.643845888435 Wu8435

• Ürün uygulaması sırasında las�k eldiven kullanılması tavsiye edilir.

• Ürün direkt olarak solunmamalıdır. Gerekli durumlarda toz maskesi kullanılmalıdır.

• Ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

• Gerekli durumlarda doktorlara danışılmalıdır.

• R38 Cildi tahriş eder.

• R41 Ciddi göz hastalıkları tehlikesi Krom VI içerir. Alerjik tepkime gerçekleşebilir.

• R43 Cilt ile temasta hassasiyet oluşturabilir.

• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

•  S22 Tozları solumayın.

• S24/25 Göz ve cilt temasından sakının.

• S26 Göz ile temasında direk bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

• S37/39 Yutulması halinde direk doktora başvurun, ürün kabını ve e�ke� gösterin
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info@voxyk.com

Zhejiang / CHINA
+86 189 5849 3722

Houston / USA

+1 713 307 54 91
info@voxchem.com

Florida & East Coast / USA

+1 407 342 33 39
info@voxyk.com

Erbil / IRAQ

+90 530 244 97 66
info@voxyk.com

Antwerpen / BELGIUM

+32 3 830 1016
İnfo@voxyk.com

Hacı Yusuf Mescit Mh, Hilal Cd. No: 100/1  42030 Karatay / KONYA / TURKEY
VOX YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

+90 532 111 0 869 info@voxyk.com

WhatsApp Uyg. Video Web Site

Libya / BAYDARSAN

+90 532 603 01 79
info@voxyk.com

France / STONE

+33 6 48 065821
info@voxyk.com

•Belir�len süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.‚
•Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belir�len uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama 
hatalarından VOX Yapı Kimyasalları San. ve Tic . Ltd. Ş�. sorumlu değildir.
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