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 Tanımı  
METOPEX- kaplanıldığı beton yüzeylere , 

çok yüksek aşınma mukavemeti veren ,özel 

dizayn edilmiş toz formda kuru karışım bir 

üründür.  

Mineral/Metal yapısı ile , asla paslanmayan, 

istek ve talebe göre , özellikle yüzey trafiğine 

göre de dizayn edilebilen , bir dizi yüksek 

performanslı özel agregaların, kendi içlerinde 

yapılan kombinasyonu ile üretilen , yüksek 

oranda kimyasal bağlayıcılar ile güçlendirilmiş 

özel bir üründür.  

 

Yüzeylerde tozuma kesme ve yüksek aşınma 

mukavemetleri elde etme amaçlı tercih edilen 

,aynı zamanda uzun yıllara dayalı kullanımlar 

veren ülkedeki en eski ve güçlü referanslara 

sahip,yüksek performansli bir üründür.  

 

Ürün Avantajları  
-Tüm katkıları ile donatılanmış ,beton  

yüzeylerde direk kullanıma hazır bir üründür.  

-Çeşitli modelleri ve kullanım şekilleri ile  

6- 25 Kg/m2 aralığında kullanılabilen  

sağlam ve düzgün yüzeyler veren bir  

üründür.  

-Kolay yayılır ve ıslanır  

-Yapısında,kum ve/veya kuvartz taneleri  

bulunmaz ,  

- Standart tipine ilave ve genelde de müşteri ,  

yüzey kullanım ihtiyacı ve talebine  

göre de hazırlanabilen çok yüksek kalite  

ve sertlikte özel bir yapıya sahip agregalar  

kombinasyonu ile üretilen 1. Sınıf bir  

üründür. .  

- Bitmiş yüzeylerde bazı emsallerinden çok  

daha yüksek aşınma mukavemetleri vererek  

daha fazla yüzey kullanım ömrü sağlayan bir  

Kaplama malzemesidir..  

-Agregaları asla paslanmaz yapıdadırlar ,  

-Ürün kullanım yerleri ve kullanım amçlarına  

göre değişebilen tek –çift veya 3 Komponent  

modellerine sahip özel yapılı özel bir  

üründür. .  

-Agrega Dizayn ve yapıları ise, modeline gore  

değişir .Metop Ltd adına tescilli bu ürün ,  

yapısı ve markası tescillenmiş olup  

-Metop ltd ,iç yapılarında, projesine gore her  

tür kombinasyon değişimi yapma hakkına  

sahiptir ve bu hakkı gizli tutar . 

 

Agrega Yapıları 

 

Modeline gore kullanılan  

Agrega Tipleri 
*Sertlik (Mohs) 

*Yoğunluk 

 
Korondum ve Demiroksit 

kayaçları ile yine Al203 

ihtiva eden özel sert 

bazalt kayaç 

kombinasyonları ile Bazı 

modellerinde  

Ithal ve yapay emery 

gurubu ,SiC ,Garrnet 

,Alüminyum oksit ve 

Çelik agregalarda ihtiva 

edebilen modellere kadar 

uzanır. Daha üst sınıflar 

ise Metopex TM 

gurubuna alınarak 

değerlendirilirler  
 

 

 

 

 

 6- 9 mohs 

 

 

 

1,8- 6 gr /cm3                                                                                                      

 
 Metopex in’ Dış mekanlarda kullanımlar için, 

talep edilmesi durumun da ,Metopex PM 

olarak dış atmosferik şartlara çok daha 

dayanımlı tek veya çift komponent olarak 

çalışacak şekil ve uygunlukta olan ve 

kullanılacak bölge coğrafyasına uygun yapıda 

üretilen modeli ile kullanılmalıdır. .  

Standart dışı daha yüksek,aşınma , daha 

yüksek ısı , vb olası bir takım yüksek 

dayanımlar için talep edilecek modelleride tek 

yada çift veya 3 komponent olarak , üretilerek 

özel endüstriyel zeminler için kullanıma 

sunulur.  

Renk  
Metopex için standart olan renk , kullanılan 

agrega yapılarından dolayı koyu ve kısmen 

siyaha yakın fume renktir .  

Diğer tonlar ise Kiremit ,standart çimento yada 

çimento renginden daha açık , beyaz tonlar 

içeren renklerde üretilebilmektedir.  

Standart dışı istenilen renkli ürün tiplerinde, 

yapısal değişikliğe gidildiğinden firma ile 

görüşülerek alınacak bilgiler doğrultusunda 

seçilmelidirler Ana renkler olmak kaydı ile 5- 

6 farklı çeşit renk yapılabilmesi mümkün olup 

edilen her renk, ıslak betonla birlikte 

işleneceğinden bitmiş yüzey rengi ile torba 

içindeki renk tonları arasında birtakım farklar 

gözlemlenir. Nihai renkler dekoratif 

değillerdir. Yeşil renk veya Sarı gibi renkler 

bazı betonlarla yüzeysel ve yapısal bozukluğa  
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neden olabildiklerinden, endüstriyel amaçlarla 

kullanımları çok uygun değillerdir. 

Renk homojenliği  
Tüm yüzey sertleştiricilerin hepsinde kesinlikle 

homojen olmayan ton harelenmeleri oluşur, 

Yani yüzeye boya yapılmış gibi tek düze renk 

vermezler  ,Ürünler  aynı torbalarda aynı 

renkte üretilmelerine karşın, beton harcı ve 

onun kendine has rengi  ile karıştıklarından her 

uygulanan betondaki bitmiş yüzey tonları, 

kendi içinde kontrol edilemeyen  hafif farklı 

tonlar verebilir .Bu ise betonun kullanılan 

malzemeleri , slumpı ,iç yapısı , işlenmesi, 

hava şartları  gibi etkenlerle değişebilir .Ayrıca 

yaşken görünen renk ile  sonradan kuruyarak 

prizini almış tüm yüzeylerde mutlaka ton 

farklılığı oluşur .Beton aynı santralden de olsa 

farklı zamanlarda gelen tüm beton harçlarında 

yine bazı farklılıklar oluşabilir ,hatta  aynı 

torbadan alınmalarına ragmen farklı döküm 

zamanlarında  yine hafif ton farklılıklarıda 

yapısal olarak  gözlemlenebilir.   

Bunun normal olduğu ve değişikliğin doğrudan 

beton harcından ve o harcın o anki işlenmesi 

sırasındaki yapısal ve ortam faktörlerinden 

kaynaklı olduğu bilinmelidir ve her projede en 

baştan bilinmesi gereken doğal bir yapı olarak 

kabul edilerek değerlendirilir.  

Tüm bu sınıf endüstriyel zemin kaplamalarının 

bitirildiklerinde hiçbirinde hiçbir zaman  bir 

boya efekti verecek düzgünlükte ve 

homojenlikte bir renk oluşmaz. Bu renk ancak 

yüzey aşınma değerlerinden feragat edilerek 

özel üretilmiş bol pigmentli modelleri ile 

mümkün olabilir ancak bu kezde bu zeminler 

Endüstriyel sınıf olmaktan çıkarlar .  

 

Aşınma Test değerleri 

 
ASTM D 4060-90 ve TS 699 ölçümleri ile 

METOP EX kaplı yüzey aşınma değeri  

Yaş Beton üzeri 

monolitik 

kaplama  

Aşınma direnci değer 

ortalaması  

Böhme test (TS 699) ( cm3 / 

50 cm 

METOPEX 1.5 cm3/50 cm² - 3 cm³/50cm 

 

 

 

 

 

Malzeme yüzey sarfiyatı 
Endüstriyel amaçlı kaplamalarda min. 2mm yüzey 

kaplama kalınlığı ister Buna parallel karşılık ise 

minumum 6 kg olup 7 -8 kg /m2 den başlıyarak 25 kg 

lara kadar güvenle artırılarak kullanılabilir.   

Endüstriyel olmayan yerler , yaya veya çok hafif 

trafik için Min 5 Kg./m² altında olmamalıdır  

Orta trafik 6-8 Kg./m²  

Klasik forklift ve transpalet  
Ağır ve yoğun trafik için 8-25 Kg./m²  

Kullanılmaları uygundur  

 

Basınç mukavemeti 

 
METOP EX kaplandığı beton ile birlikte 28 gün 

sonra yapılan testlerle  alınan değer ise ( İTÜ Lab.)  

                         76.8 N/mm2 .dir.  

Bu testler genelde kaplandığı beton kütle ile 

birlikte yapıldıklarından, bağımsız tek bir ölçü 

olarak kullanilmaz . Bu nedenle basınç 

mukavemetleri özellikle bu sınıf ürünlerde bireysel 

olarak dikkate alınmaz. .Ancak kendi değerleri 

4x4x16 prizmalarda bakıldıklarında her zaman ve 

daima kaplanıldıkları beton harcından daha yüksek 

basınç mukavemetleri verirler  

  
Ölçümler ,  
Yukarıda sunulan teknik değerler ve verilen 

test sonuçları , İstanbul Teknik Üniversitesi 

İnşaat labaratuvarlarınca yapılmış olup , 

karşılıklı hazırlanan numuneler üzerinden elde 

edilmişlerdir.  

Bunlar ,ürünler hakkında , elde edilebilen en 

yaklaşık teknik verileri, bilgi amaçlı olarak 

tablolara alınarak kullanıcılara sunulan doğru 

belgelere dayalı verilen ölçümlemelerdir. .  

Ancak bu değerler, yapılacak her farklı 

numune ile ,her farklı noktadan alınacak yüzey 

numuneleri ile , kullanılan beton harçları ve 

yüzey işlenme tekniklerinden kaynaklı olarak 

daima +/- birtakım değişikliğe uğrayabilirler. 

Yukarda verilen değerler, uygulama yerlerinde 

yapılacak test sonuçları ile , tüm teknik föyde 

açıklanan faktörlerden dolayı birebir aynı 

çıkmayabilir  

Bu nedenle alınacak değerlerin firmamız ve 

ürünlerini ,resmi açıdan bağlayıcı bir nitelikleri 

yoktur .. 

Uygulama yapılacak alanda , kullanılacak 

beton harcı yapısı , önemi ve takip eden 

safhalarda önemle dikkat edilmesi ve bilinmesi  
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gerekli  ve  şart tamamlayıcı diğer çalışmalar 

da aşağıdaki gibi olmalıdır  

Seçilmiş tüm ehil uygulamacı birimlerinin 

aşağıdaki önerilere ilave olarak ,, gerek soğuk 

hava gerekse sıcak havada yapılacak beton 

döküm koşullarını iyi bilerek işe başlamalarını 

gerekmektedir. 
Metopex  ve  kullanılması, Endüstriyel 

zeminler için dizayn edilmiş olup , 

dekoratifliğin ön plana alınmadığı beton 

yüzeylerde, yoğun forklift ve benzeri hareketli 

ağır yükler altındaki trafiğe maruz kalan 

bölgeler için dizayn edilmişlerdir..  

Kullanım amaçları sadece yatay sürtünmeli 

kullanımlarda aşındırıcı ve betonlarda sürekli 

hareketler sonrası tozuma yaratan yapının 

ortadan kaldırılması ve yüzey trafiğine belirli 

yüksek aşınma mukavemetleri sağlamak 

amaçlıdır.  

Vurma ,çarpma ,darbe altındaki yüklere ve 

kimyasal ataklı yüzeylere, farklı model ve 

farklı önlemlemler alınmadıkca kullanılmazlar 

Ürünler ,yapılarında ,Çimento içerdiklerinden 

kimyasal açıdan da çimentoların dayanamadığı 

hiçbir kimyasala karşı mukavemet göstermeleri 

beklenemez. Kullanılabilmeleri için mutlaka 

ilave kaplamalar yapılmalarını veya bir takım 

ön önlemler alınmalarını gerektirir ..  

 

Kullanılacak beton harcı ,  

Sistem içinde en çok dikkat edilmesi gereken 

noktayı , önemle ve özenle seçilecek , döküm 

yerinize ve şartlarınıza en uygun beton harcı 

oluşturacaktır.. .  

Yapılacak ön hesaplamalar ile beton harcınız 

ve yapısı mutlaka üzerinde hizmet vereceği 

yüklere dayanım gösterecek yapı ve kalınlıkta 

seçilmelidirler , Bu kalınlık ,Endüstriyel 

zeminlerde minimum 10-12 cm ve üzerinde 

olmalı ve içlerinde tercihen donatı 

kullanılmalıdır.  

Getirilen beton harcı için gerekli slump, her 

araçta ve sürekli kontrol edilerek alınmalı saha 

içinde ilave su katılmamalıdır. Gerek üretim 

deki karma suyu gerekse yüzey yapısında 

herhangi bir nedenle kullanılacak ilave sular, 

yüksek kireç yada farklı metal oksitler içeren 

kuyu suyu veya benzeri yapıda sular 

olmamalıdır. .  

 

Harç , minumum 250-350 kg/m3 çimento 

ihtiva eden yapıda olmalı ve su çimento oranı 

ise olabildiğince düşük tutularak,varsa kanama 

suyu ve segregasyonu en aza indirilecek 

şekilde dökülmelidir. Slump ise hava şartlarına 

gore değişmekle beraber 120-140 mm 

civarında olmalıdır. (Bu ölçü sahada, döküm 

yeri, döküm şekilleri döküm mesafeleri hava 

şartları ve içlerinde kullanılan donatı veya 

elyaf yapılarına uygun kıvamlarda ,işveren ve 

uygulamacılar ile birlikte belirlenecek  en 

uygun kıvamda ve sahada gözlemlenerek ve 

ölçümler yapılarak belirlenmelidir. Ancak 

yüksek slump’dan (Bol cıvık ve fazla su içeren 

kıvamdan ) herzaman kaçınılmasışarttır. 

Beton yayma için yüzeyde satıh vibratörü 

kullanmak, kesinlikle şarttır. Yüzeyde  kanama 

suyu varsa beklenilerek bunların yüzeye 

çıkmalarının ardından hızla alınarak saha 

dışına atılmalı ve tercihen yüzeyin bir 

makinayı taşyabilecek sertliğe ulaştığı anda 

hızlı bir tepsi perdahı yapıldıktan hemen sonra  

Metopex yayılma işlemine geçilebilmelidir. .  

Ancak makina ile yüzey sertleştiricisi 

yayılacak ise bu süreç çok daha kısa 

olacağından saha içinde bulunacak uygulamacı 

birim ve işveren temsilcilerinin hem fikir 

olacağı en makul bir zamanlama ve yöntem ile 

, kontrollü şekilde Metop yayılma işlemi , 

varsa gözle görülebilen tüm kanama suyundan 

ve diğer yüzey olumsuzluklarından 

kurtarıldıktan sonra yayılarak , uzun saplı bir 

mala olan Bullfloat ile,  Metopex yayılarak 

yüzey mala  perdahına geçilmelidir.  

Bu işlem ise gerçek makina perdahlarına kadar 

olan kritik zamanlamayı olumlu yönde 

etkiliyecektir.  

Bu işlem, ehil uygulamacılar tarafından ve 

kendi insiyatiflerinde olarak , tamamen günün 

hava şartları ve beton harcının yapısına gore en 

ideal zamanlamanın yapılarak işlemlerinin 

devam etmelerini gerektirir.  

Aderans süreci ise gerçek tepsi ve çelik mala 

zamanına kadar geçecek arada ,bull float yada 

makinalı bir tepsi yapılması şeklinde 

değerlendirilebilir, bu noktada erken 

kullanılacak bullfloat veya yapılan ilk erken 

yüzey tepsi perdahı ile sağlanabilir ve olası 

yüzey gerilimleri ile oluşacak çatlamaları ve 

yüzey sertleştirici malzemenin altındaki 

betonla yoğrulma şeklinde bağdaşmasının 
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sağlanması ,sonraki aşamalara ciddi birtakım 

kolaylıklar sağlayacaktır.  

Beton donatıları- Harcın içinde Donatı olarak 

çelik hasır yada çelik tel donatıları veya buna 

ilave polyproplyne elyaflar yada seçilmiş 

benzer özellikte bir takım malzemeler de 

kullanılabilir ,ancak hepsi içinde, dökülecek 

zemin betonu kalınlıklarına uygun ebat, şekil 

ve miktarlarda kullanılmaları şarttır. Çelik tel 

veya benzeri sert yapılı iri donatılar 

kullanılmışsa yüzey kaplamasını 

engellemeyecek ve yüzey görüntü ve yüzey 

işlenmesini bozmayacak şekilde bilinerek 

bilinçli ve dikkatli uygulamalar yapılmasını 

gerektirir.  

METOP EX yüksek ıslanma ve kolay 

işlenebilme özelliğinde olmasına ragmen 

,yüzey kurumadan ,yani yeterli ıslatabilme 

özelliğine sahip aşamada iken ilk yayılması 

yapılmalıdır ,Yayma işlemi sırasında eğer 

yüzeyde fazla su varsa (Kanama suyu vs ) 

yüzeyden mutlaka alındıktan sonra Metop 

yayılması yapılmalıdır. Bunun tersi oluşmuş ve 

yüzey kurumuş veya zaman kaçarak yüzeyde 

hızla kuruma ihtimali belirmiş ise derhal ,  

Metocure SMR 441 malzemesi özel ıslatıcı 

,bağlayıcı emprenye kür ve yüzey ıslatma ajanı 

olarak m2 de 120 gr kadar yüzeye 

spreylenerek kullanılır . Bu ürün birçok 

sıkıntıyı kurtaran özel nitelikli yapıda olup 

yüzey ıslatma tepsi , bıcak mala perdah 

kolaylaştırıcı , emprenye kür ve su 

geçirimsizlik ajanı olarak aynı anda çok amaçlı 

kullanım veren yeni nesil bir malzemedir.  

Yapım sırasında özellikle yaz aylarında hızla 

kuruyan beton yüzeyleri kurtarma amaçlı 

olarak kış aylarındada aderans artırıcı ve 

donma çözülme önleyici olarak, ayrıca tüm dış 

saha betonlarında sıklıkla ve ihityaç duyularak 

kullanılan yardımcı ve kurtarıcı bir 

malzemedir.  

Metop yüzey sertleştiricileri kullanıldıklarında 

yüzey kurutulmuş ve gecikmiş ise kesinlikle su 

atılmamalı derhal SMR 441 yüzey aderans 

ajanı ile bu işlem yapılmalırı. Ayrıca işlemleri 

sırasında makina bıçaklarının ihtiyacı olan 

daha kolay yatırma daha kolay kayabilmeleri 

açısından sadece hafif nemlendirme dışında 

kesinlikle yüzeye ,işleme amaçlı su 

atılmamalıdır .Bu usul çok daha fazla renk 

homojensizliğine, aşınma değeri verecek olan 

,mikronize boyutta özel agregaların 

dağılmasına ve aşınma değerlerinin düşmesi ile 

birlikte sonradan çok sayıda ve istenmeyen, 

düzensiz mikro yüzey çatlaklarında 

oluşmalarına sebeb verebilmektedirler . .  

Ayrıca zamanı geçmiş kurumuş yüzeye 

kullanılan yüzey sertleştiricinin su yardımı ile 

zorla yedirilip aderansa zorlananmaları ,bu 

yüzeylerin ilerleyen zamanlarda ,farklı priz 

alma nedeni ile mutlaka yüzeyden kalkacakları 

hatırda tutulmalıdır.  

Bu nedenle uygulamacı ekiplerin herzaman 

zamanında ve asgari ihtiyaçları karşılayacak 

şekilde bilinen teknik veriler ve kendi 

tecrübeleri ile uygulamalarını ve tüm 

zamanlamalarını iyi yapmaları şarttır..  

Beton harcı katkıları ;  

Uyarı; Tüm ülke genelinde betonların gerek 

eğilme ve basınç mukavemetlerini , gerekse 

işlenelebilme özelliklerini artırma , adı altında 

kullanılan bir takım yeni ve karmaşık yapılı 

belirsiz beton katkıları, ,maalesef günümüz 

şartlarında ,tamamen beton harçlarının başta 

çimentonun azaltılması şeklinde birim 

maaliyetlerini düşürme amaçlı olarak 

kullanıldıkları gözlemlenmektedir..  

Bu bu tarz betonların kullanılmaları tamamen 

işveren ve/veya yüklenici firmaların kendi 

sorumluluğunda olmak kaydı ile elde edilecek 

sonuçların kalitelerini düşürebilmekte veya , 

ciddi şekilde yüzey işlenmelerini zorlaştırarak 

yapılan yüzey kaplamalarında bir takım 

sorunlarıda beraberinde getirmektedirler ,aynı 

zamanda bu yapı ileri yaşlarda harcın bir takım 

teknik değerlerinde düşmelerine neden 

olabilmektedir.  

Standardı olmayan ve her santral tarafından da 

değişik cins ,yapı ve oranlarda kullanılan bu tip 

ilave kimyasal katkılar ise aşağıdaki şekillerde 

,gözlemlenmektedirler ,  

Kaplama yapılacak beton yüzeylerde , 

doğrudan yüzey reaksiyonlarını etkilemekte 

kullanılan yüzey sertleştiricileri ile , dökülen 

bu katkılı betonlar aralarında , olması beklenen 

hidrolik ve yüzeye monolitik olarak bağlanma 

sürecini ciddi ve olumsuz şekilde etkiliyerek 

,aderansı koparmaktadırlar .  

Bu noktalarda bu aderansları ,yüzey 

sertleştirici ile beton harcı yüzeyi arasında 

beklenen bağlanabilmeyi farklı priz alma 

sürecine sokarak,2 farklı malzeme gibi farklı 
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hidrotasyona sokarak , arzu edilmeyen , 

kontrol eddilemeyen bölgesel yüzey kopma 

,kalkma sorunlarınıda kısa bir sure sonra 

beraberinde getirebilmektedir..  

Bu oluşumlar ,genelde (yüzeye kusma) kanama 

suyu ile beraber ve bazen gözle dahi 

görülebilen oranlarda gelen ve yüzey eğim 

veya yapısına görede göletleşen şekilde 

yüzeyde toplanmakta ve yüzey yapısınıda bu 

şekilde tamamen bozmaktadırlar .  

Kimyasal katkıların toplandığı ve yayıldıkları 

bu tip bölge ve yüzeylerde ise birtakım 

kalkmalar ,düzensiz ve kontrolsüz ince  

çatlakların da oluşmalarına sebeb olduklarıda 

istatistiki olarak gözlemlenmektedir.  

Bu tip, istenmeyen, ancak zaman zaman gözle 

dahi algılanamayan yüzey yapılarında istem 

dışı kimyasal reaksiyonların oluşturacakları 

ciddi aderans bozuklukları da uygulamacılar 

tarafından da her tarafta tek tek gözlemlenerek 

bertaraf edilmeleri ise mümkün değildir. .  

Bu tip oluşumlar , ne uygulamacılar tarafından 

nede , markası ne olursa olsun yüzeyde 1-2 

mm kalınlıkta yerleştirilerek kullanılan ve 

sadece kaplama amaçlı yayılan toz form yüzey 

sertleştirici ürünler tarafından önlenebilmeleri 

mümkün olmamakta, hem ürünü ve hemde 

yapılan işciliği ve emeğide birlikte 

bozmaktadırlar .  

Bu nedenle , en üstte kalan ve görünen yüzey 

sertleştirici ürünlerin yada bunu işleyen 

ekiplerin sorumlu tutulamayacağı bu 

oluşumlara , özenle ve en baştan dikkat 

edilmeleri ve olası önlemlerinde baştan 

alınmalarını şarttır.  

Beton harcı düzgün yapıda alınamamış ve bu 

tip sıkıntıların önüne baştan geçilemeyerek 

oluşmuş iseler ,  

Çözüm –  

Sonraki alınacak beton harçları ve yapıları 

ivedilikle değişilmeli ve kullanılacak katkılar 

üzerinde önemle durulmalı ve gerekirse tümü 

ile kaldırılmalıdır. Oluşmuş olan kabuklaşmış 

arızalı yerler ise ,tüm yüzey işlemlerinin 

tamamlanmasının ardından bir takım ufak 

maaliyetler ile , tesis kullanıma açılmadan 

hemen once , kolayca ve hızla onarılabilmeleri 

mümkün olan ve çözümü ve çaresi olan 

oluşumlardır.  

Bu tip onarımlarda kullanılan Malzemeler 

nedeni ile yüzey çok daha sağlam ve dayanıklı 

olurlar ancak tümü ile görsel açıdan kamufle 

olmazlar sadece Onarım olarak 

görünürler.Sağlamdırlar uzun kullanımlar 

vererek Zemin trafiğini uzun yıllar kullanımda 

tutarlar .  

 

Yapım şekilleri ; Bu tip bölgeler yüzey trafiğe 

açılmadan kısa sure once önce tesbit edilerek 

ve kenarlarından kesilerek içleri 

kaldırılır ve kendi rengine benzer bir tonda 

hazırlanmış özel epoksi dolguları ve Onarım 

harcı ile kolayca ve hızlıca yenilenebilirler .  

Zorlayıcı nedenler yoksa, beton harçları 

mutlaka katkısız alınmalı yada aynı ürünler ile 

ana dökümlere başlanılmadan once kontrol 

amaçlı ufak bir bölgede pilot numune yapılarak 

gözlemlenmeleridaima uygun görülmektedir.  

 

Yüzey sarfiyatı , Metopex yüksek yoğunlukta 

olduğundan diğer ürünlerle aynı hacımda iken 

daha ağır gelirler bu nedenle şeklen rakamsal 

olarak sarfiyatları aynı kalınlıkları elde 

edebilmek için kullanım sarfiyatları bu 

yoğunluklarından dolayı yüksek çıkar 

.Kullanılabilecek ve garanti kapsamlarına 

alınabilecek minumum alt sınır ise 6 kg/m2 dir 

.Ürün yüzeyinde çalışacak hareketli ağır yükler 

ve arzu edilen kullanım ömürleride dikkate 

alınarak m2 sarfiyatları ve zemini  

kullanıcak birimlerce yüzey yüklerine gore 

belirlenerek artırılmalıdır.  

Endüstriyel zemin kaplamalarında kaplama 

kalınlığı alt sınırı 2mm dir .  

 

Metopex ürününde ancak 6-8 kg /m2 aralıkta  

bir sarfiyatlarda net 2mm yüzey kaplama 

kalınlığı elde edilebilir.  

Arzu edilen daha yüksek kullanım ömürleri 

için kaplama kalınlığı mutlaka artırılmalıdır . 

Uygulama ve işlenebilme işlemlerini 

kolaylaştırmak amaçlı ve elle (makinasız ) 

yayma yapılıyorsa örneğin 8 kg/m2 den 

başlayan uygulamalarda malzeme ,tercihen 

peşpeşe ve işlenen 2 aşamada (4+4kg gibi) 

yayılarak uygulanması , 10 kg dan daha fazla 

uygulamalarda ise ürün saha kenarında suyla 

homojen karışımı yapılmış bir harç şeklinde , 

yüzeye yayılarak yerleştirildikten sonra ve 

perdah işlemlerininde , hava şartlarına göre 

zamanları geldikce ardı ardına yapılması 

şeklinde bitirilir .Harç şeklinde .yüksek 
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sarfiyatlarda yapılacak uygulamalarda, 

firmamız gerekli kalınlıktaki agrega 

değişiklikleri için bilgilendirilmeli ve 

uygulama içinde firmalar kendilerine faydalı 

olabilecek bazı teknik bilgileri Metop ltd den 

almalıdırlar. 

Kürleme .Metopex kaplanmış yüzeyler , 

mutlaka ya hazır kürlerimizden olan akrilik 

ACR 150 veya SMR 110  veya SMR 140 

modeli kürle yada eski ve bilinen 

konvansiyonel metodlardan biri ile kürleme 

yapılmak zorundadırlar ,  

ASTM C309. a uygun yüksek katı maddeli 

akrilik kürler yazın hızlı su kaybını en iyi 

önleyen ve kışında yüzeyin su emme 

kaabiliyetini düşürerek donma çözülmelerde 

ciddi faydalar sağlayan uygulamalardır .  

Bu konuda en gelişmiş kür modeli solvent 

bazlı akrilik kürümüz olan ACR 150 dir. 

Solvent yapısının sorun olması durumunda ise 

aynı ürünün solventsiz olan SMR 110 modeli 

kullanılır  

.Ortalama sarfiyatlar 110- 120 gr/m2 yeterli 

olabilmektedir  

Bunun dışında yeni nesil ve yüksek bağlayıcılı 

çok amaçlı emprenye kür olan SMR 441 ise 

her mevsimde son tepsi perdahı sırasında 

kullanılan ve daha sonra sadece çok sıcak ve 

açık alandaki beton yüzeyler hariç ilave hiçbir 

kürleme işi ve malzemesi gerektirmeyen ürün 

olarak kullanılır . Bu ürün yüzey perdah 

işlemlerini kolaylaştırır daha güvenli kılar , 

ilave yüzey ıslatılması için su yerine yüzeye 

spreylenir, yüzeyin su geçirimsizliğini 

yükseltir , beton içine nüfuz eder , dış saha 

betonlarında da yapıyı güçlendirerek donma 

çözülme ve parçalanmaları en aza çekerler .  

Kürler ,endüstriyel zeminlerde tamamen 

işlenen beton yüzeylerin yapılarından kaynaklı 

olarak ve homojen oluşmayan perdah sonrası 

mikro por olarak adlandırılan yüzey 

dağılımlarından dolayı bazı bölgelerde beton 

içlerine doğrudan emprenye olurlar ve bir leke 

gibi çok uzun sure ve zaman yüzeyde kalırlar 

,Ançak bu tip oluşumların yüzeye ve yapılarına 

bir zararları olmadığı gibi daha güçlü halde 

getirmiş olarak kalırlar,sadece görsel olarak 

dikkat çekebilir ancak bunlarda doğal birer 

oluşum olarak kabul edilmelidirler .  

Yüzeyde, eğer bir kür ,bu oluşumları 

bırakmamışssa,iş bitiminde bu görsellik yoksa 

teknik hileye uğramış bol solvent yada su 

içeren ve yüzeyden kolayca kaybolmuş bir 

yapı oluşturdukları ve bu kez asıl uygulanma 

amaçları olan betona gerekli su kaybını 

önleyemeden kayboldukları düşünülmelidir. .  

Kürlemeler sonrası , zeminler dekoratif amaçla 

yapılmadıklarından zaman zaman çıkan bu 

görsel etki , sağlayacağı fayda dikkate alınarak 

tamamen göz ardı edilmek zorundadır.  

 

Oluşturulacak derz açıklıkları derz kesim 

ve derz dolguları  
Derzler (Kontrol-Yalancı derzler) mutlaka 

dökülen beton kalınlıkları, kolon açıklıkları 

,döküm şekilleri de dikkate alınarak önceden 

yapılan hesaplamalar doğrultusunda dizayn 

edilerek ve mutlaka kare yada kareye çok 

yakın gelecek ölçümlerle ve geciktirilmeden 

zamanında kesilmelidir,  

Aksi halde sonradan, istenmeyen çatlaklar 

oluşacaktır, Kontrol derzleri hava şartları ön 

planda tutularak Çok soğuk hava şartları hariç 

ortalama en geç 48 saat sonra  

beton kalınlığının ¼ yada 1/5 gibi 

derinliklerinde kesilmeleri uygundur , kesilme 

derinlikleri şayet kesimlerde geçikme olmuşsa 

betonun tamamına yakının kesilmelerini 

gerektirebilir ,(Bu kez varsa içerdeki hasır 

çelik donatısınında birlikte kesilme riski, bu 

soruna dahil olacaktır) Kesim bıçakları 4 yada 

tercihen 5 mm seçilerek kesilmelidir.  

Derz kesimi sırasında arkada oluşan kesim 

çamurları ise çok önemlidir. .Kesimi takiben 

yada hemen makinanın ardından aynı 

dakikalarda , oluşan bu kesim çamuru mutlaka 

derz içlerinden çıkarılarak ve etrafa hiç 

yayılmadan iç ve yanlarından alınarak bir kap 

içine toplanıp doğrudan saha dışına atılmalıdır,  

Kesim çamurlarını kesinlikle yüzeyde 

bırakmayınız ve kesinlikle suyla yıkayarak 

temizlemeye kalkmamalısınız ,aksi halde 

aylarca sürecek ve zor temizlenen veya ilave 

temizleme masrafları getirecek kadar bir yüzey 

kirliliği oluşacaktır .  

Derz dolgunuz ve doldurulmaları  
Endüstriyel zeminlerde , özellikle kesilerek 

oluşturulan tüm derzlerde , kesinlikle mastik 

veya benzeri yumuşak yapılı dolgular 

kullanılmazlar .  

Bu konuda kullanılacak tek dolgu tipi ise ACI 

ve ICRI belirlenen sert yada yarı sert olan ve 
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uzun yıllardır sadece firmamız tarafından bu 

konu için üretilen ve tescilli marka olan özel  

derz dolgu ve derz onarım harcı Fillerex semi 

rigit Epoksi/Polyurethane yapılı dolgu 

kullanılmaktadır. Ancak ve sadece bu dolgu 

tipi sizleri ilerki dönemlerde oluşacak derz 

kırılma ve parçalanmalarını önleyerek uzun 

yıllar derzlerinizi fonksiyonel olarak 

kullanımda tutacak yapıdaki dolgudur..  

Kullanılacak malzeme semirigit 

epoksi/Polyurethane yapılı yani yarı sert ve 

derzlerı beton yaşı boyunca uzun yıllar 

yüzeyden kırılmadan ve parçalanmadan, ayrıca 

olası kimyasal ataklardan da koruyacak olan 

yegane dolgu tipidir.  

Bu konuda ACI onaylı sınıf ve kategorisindeki  

FILLEREX dolgumuz , tamamen bu amaçla 

üretilmekte ve konunun ciddiyet ve önemini 

bilen büyük firma ve kuruluşlarca uzun 

yıllardır kullanımdadır.  

Genleşme derzleriniz içinde ya hazır 

alüminyum veya omega yapılı yeni nesil hazır 

derz aparatları yada firmamız ürünü olan %100 

uzama kısalma katsayılı , petrol türevlerine de 

dayanıklı olan klasik dolgu sınıfı  

 

GENEX MP 120 polyurethane dolgu 

kullanılmalıdır.  

Tüm bu ürünlerin daha detaylı bilgilerine kendi 

teknik föylerinden de ulaşabilirsiniz.  

Abalaj şekli  
Metop yüzey sertleştiricileri ürün tipine gore 

değişmekle beraber vasati 30 kg lık kraft 

torbalarda otomatik makinalar ile 

paketlenmektedir . 30 kg lık paketlemeler 

belirli sapmalar yaptığından her müşteriye 

sevk edilecek ağırlık palet bazında tekrar 

tartılarak sipariş verilmiş miktar sevk edilir. 

Sevk edilen miktarlar 30 kg ile torba sayısı 

çarpılarak bulunulması bazı +/- hatalar neden 

olabilir.  

Temizlik,  
Tüm bitirilmiş yüzeyler kullanıma açılmadan 

once bol suyla özel temizlik makinaları ile 

temizlenerek kullanıma alınır. El aletleri yada 

kullanılacak makinalar su ile saha üzerinde 

olmamak kaydı ile temizlenebilir, Derz 

dolgular ve diğer el aletleri eğer bulaşmışlar 

ise solvent içerikli sıvılar ile ve solventlere 

karşı istenilen gerekli önlemler şantiyece 

alındaıktan sonra kullanılarak temizlik 

işlemleri yapılabilir   

 

Depolama  
Metop ürünleri ,tek tarafa nefes alabilen 2 kat 

lamine özel valfli kraft torbalarda otomatik 

makinalarla paketlenmektedir. Raf ömürleri 

kullanılan kimyasal katkılarından dolayı 

yüksek olmalarına karşın içlerinde çimento 

ihtiva ettiklerinden çimento için tanınan 6 aylık 

depolama ömürleri ön planda tutularak stokta 

tutulmalıdırlar.  

Malzemeler cinslerine gore 20-25ve 30 kg lık 

torbalarda ve palet üzerlerine istiflenir ve dışı 

shrinkle kaplanarak sevk edilir.Uzun depolama 

sürelerinde ise paletler açılarak kuru ve nemsiz 

ortamda yine palet üzerlerinde 3 er sıralı hale 

getirilmeli ve imkanlar dahilinde zaman içinde 

alt ve üst sıralar yer değiştirilerek saklanır.  

Uygun saklama koşullarında ise ürünler 

kontrol edildikten sonra 12 aya kadar sure 

içinde kullanılabilmektedir.  

Yangın ,  
Çimento ihtiva eden toz formda tüm metop 

ürünleri yanıcı değildir,parlamaz patlamaz 

kendiside yanmaz ve alev ilerletmez  

Sağlık ve Güvenlik,  
Çimento ihtiva ettiklerinden yüksek alkali 

özellik gösterirler , yutulmamalı tozların göze 

kaçmaması içinde gerekli önlemler alınmalı , 

tercihen gözlük ve eldiven takılarak 

kullanılmaları önerilmektedir. . Radyoaktivite   

Türkiye Atom Enerjisi kurumunca Gama 

labaratuvarında ASTM E 181 e gore yapılan 

testlerde radyolojik açıdan beton yüzeylerde 

kullanımı uygun görülmüştür.  

 

Limitli ve tanımlanmış Garantiler ,  
Tüm bilgiler Metop Ltd nin uzun yıllar yapılan 

üretim teknikleri ve toplanan istatistiki veriler 

üzerine yapılmıştır Gelişen teknoloji ile 

birlikte ürün yapıları ve buna parallel olarak 

teknik föyleride değiştirme hakkına 

sahiptir.Metop ltd uygulamacı birimlerin 

yaptığı uygulama sonuçlarından sorumlu 

değildir .Ancak malzemenin asgari 8 kg ve 

üzeri kullanımlarında ve ürünün firmamızca 

belirtilmiş bu teknik föyde belirlenmiş 

şekillerde uygun kullanımla yapıldıklarında 5 

yıllık yüzey aşınma mukavemeti ile ömür boyu 

paslanmama garantisi vermektedir 


