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TANIMI  

 

GENEX MP 120 , Çift komponent , poliüretan 

yapılı ,soğuk uygulamalı %100 elastik, 

Özellikle genleşme derzlerinde kullanılan ve 

petrol türevlerine dayanıklı , kolon ,duvar ve 

çeşitli hareketli birleşim yerleri ile her cins yarı 

esnek yüzey dokusu istenen ve üzerinde 

gezilmeyen çatı ve kanalların çatlak beton veya 

saç yüzeylerinin doldurulmalarında ,kendi 

astarı ile birlikte kullanılabilen, özel nitelikli 

yarı akışkan endüstriyel bir üründür.  

 

Genex Mp 120 Tixo modeli de düşeyde 

kullanılabilen model olarak hizmet verir. 

 

 KULLANILDIĞI ALANLAR  

 

* Tüm Genleşme Derzlerinde ,  

* Havaalanları derzlerinde ,aynı zamanda ,Jet  

yakıtlarına dayanıklı sistem oluşturmalarda  

* Fabrika zeminlerinde ,farklı 2 zamanda  

dökülen tüm beton arası boşluklarda,  

* Liman ve iskele üzerleri ,gerekli görülen 

beton  

veya asfalt arası derz veya çatlakların  

doldurulmalarında,  

* Petrol türevlerine dayanım istenen derz  

dolgularında ,  

* Enerji santrallerinde ,  

* Baraj ve içme suyu olmayan her cins sulama  

kanallarında ,  

* Yüzeyi trafiğe açık olmayan çatılarda ,  

yapılacak izolasyon kaplaması öncesi tüm  

beton yüzey çatlak , boşluk ve derzlerin  

doldurulmalarında ,  

* İnce ve kuruyan katlar halinde amaç ve  

kullanıldıklara yere göre de izolasyon amaçlı  

* İnce uygulamalar ile ,yüzeyi çok emici ve  

yüksek geçirimlilikte olan beton yüzeylerin  

 

mikro boşluklarının kapanması ve kolayca bu  

bölgelerden içeri su emmelerinin önlenmeleri  

amaçlı, 

  

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER  

 

Testleri  
EN 11600-ISO 7389 –ISO 8339- ISO 10591 

göre ITÜ tarafından yapılmıştır .  

TS 5926 – DIN EN 14 188-2 uyumludur  

 

Yapısı Solvensiz Poliüretan 

Renk Siyah-Sipariş Gri 

Sertlik 15-40 Shore A 

Uygulama ısısı +5/40 C 

Yoğunluk  1.20---1.40 Kg/lt 

Esneme %65-105 

Kap ömrü Max 40 dk 

 

Kuruma 

Dokunma Kuruması 3 saat 

Hafif kullanım 24 saat Tam 

Kuruma 2-4 gün 

Karışım oranı  5 Bilim A 1 Bilim B 

 

 

Dolgu oranı 

Derz genişligi  /Derz  

Derinliği 1 /1.5 Özel 

Durumlarda fitili veya 

fitilsiz tamamı doldurulur 

 

Derz genişliği 

Satndart modelde 40 mm 

kadar 

Kimyassl 

dayanım 

Yağlar , asitler , jet 

yakıtları 

Çekme direnci 15 Kg/cm2 

 

Uv dayanımı 

Vardır ve dış ortam 

şartlarına dayanıklıdır 

 

Kulanılabilen 

Yüzeyler 

 

Beton-Asfalt –Beton ve 

Asfalt birleşim yerleri ile 

Çinko , saç ve diğer metal 

levha yüzeyleri 
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YÜZEY HAZIRLIĞI  
 

Uygulanacak tüm derzlerin içleri boşaltılarak 

temizlenmeli astarlanıp, gerekli hallerde altları 

da fitillenerek ,yüzeyleri ise bantlandıktan 

sonra doluma hazırlanmalıdır.  

Beton yüzey uygulamalarında ise , her tür 

gevşek ve çıkmaya ,dökülmeye hazır parça ve 

ince tabakalar ,gerek taşlama, silme makinaları 

ile veya konvansiyonel metotlardan biri ile 

alınmalı ,varsa yüzey onarımları yapılıp 

onlarında sertleşmelerini tamamlamaların 

ardından , yüzeyler tekrar kuru ve emici hale 

getirildikten sonra önce Genex Mp 120 Astar 

sürülmesinden sonra gerekli karışımların 

yapılarak ana malzeme olan Genex Mp 120 

dökümüne geçilir. . 

 

KARIŞIM ve UYGULAMA ,  

 

GENEX MP 120 Kolay karışan ve 

uygulanabilen bir üründür ,Firmaca verilen 

oranlarda , A komponentinin içine verilen B 

komponenti iyice dökülerek her iki 

malzemenin içerde hava kabarcıkları 

bırakmayacak şekil ve hızda karıştırılmalarını 

gerektirir.Karışım arada durdurularak bir 

malanın kılıçlamasına kabın kenarlarının 

sıyrılarak içeri alınmaları ve tekrar karışıma 

devam edilmelerini gerektirir ,Bu sistem daha 

homojen karışımlar yapılmasını sağlar .Buna 

rağmen uygulama sırasında biten kaptaki 

ürünlerin cidarları sıyrılarak alınmaz ve kapta 

bırakılır aksi halde sıyrılarak alınan kısımlar 

priz alma aşamasında kürlenme sorunu 

yaşatırlar .Uygulama şekli ise arzu edilirse ve 

kolay gelirse ,tabanca içlerine doldurulurak 

veya kendi kabından doğrudan dökülerek yada 

en az fire verecek şekilde teneke kutunun 

altında istenilen genişlikte açılan bir delikten 

sürekli akıtılarak derz içlerine veya yüzeye 

dökülür ve yayılır. Genex Mp 120 esnek yapılı 

malzeme olduklarından derzleri sadece kolon –

zemin duvar ve dilatasyon derzlerinde çalışır 

tutar , olası hareketli ağır yüklerde derz 

kenarlarını mekanik aşınma veya kırılmalardan 

korumaz ,bu nedenle kullanım yerleri ve 

amaçları bilinmelidir. 

 

 

 

 

SARFİYAT ve YÜZEY YAPISI  
 

Kullanım yeri ve kullanım kalınlıklarına göre 

değişeceğinden hacim ve özgül ağırlıkları 

üzerinden her bölge için ayrı ayrı 

hesaplanılmalıdır. Yüzey bitimleri ise ,esnek 

ve yumuşak olacağından, endüstriyel 

zeminlerde ve endüstriyel yüzeylerde çalışan 

hareketli ağır yükler altında aksine önlemler 

alınmadıkça bu yüklerle direk temasta olacak 

şekilde trafiğe açılmamalıdırlar.  

 

TEMİZLİK,  
Genelde Solvent ve Tinerler ,gerekli tüm 

önlemler alınarak kullanılır 

 

AMBALAJ VE DEPOLAMA  
Açılmamış ambalajlarında 12 ay dır ,Tercihen 

min 8-10 derece ile max 40 derecelik kuru 

ortamlarda stoklanır . Genelde aksi 

belirtilmedikçe A+B toplam 10 kg lık setler 

halinde kullanıma sunulur .  

 

GÜVENLİK  
Kullanımlarında daima Malzeme Güvenlik 

Bilgi Formları dikkate alınarak kullanılmalıdır. 

Kullanılan el aletleri ise Solvent veya standart 

tinerler, bu konuda bilinen tüm önlemler 

alınarak açık alanlarda kullanılabilirler .  

 

SORUMLULUK 

Tüm verilen bilgiler ve teknik dökümanlar ana 

hammadelerin temin edildiği firmalardan 

alınan bilgilere dayanarak 

hazırlanmıştır.Verilen teknik veriler ise, 

firmamızın kendi tecrübeleri ile bağımsız 

laboratuarlardan alınan anlık değerleri 

göstermekte olup , her uygulama yerine göre 

kesinlikle olması gereken değerler olarak 

kabul edilemez. Değerler Malzemenin 

kullanım şartları ,iç yapıları ve koşullarına 

göre değişim gösterebileceği, her zaman 

göz önünde tutulmalıdır 

 


