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TEK KOMPONENT, HIZLI MUKAVEMET ALAN  ANKRAJ ,DOLGU VE ONARIM HARCI  

 

 
TANIM   

 

POYPATCH AN 512  -  Tek komponent  , su ile  karıştırılan  polimerik  ve özel kimyasal katkılar 

ile güçlendirilmiş , Çok hızlı priz alan ve erken mukavemet veren  özel  bir harçtır.  

POYPATCH AN 512 serisi ürünler çok amaçlı kullanım verirler 513 - 514  ve 515  modelleri ile 

latex ve micro yada makro elyaf donatılı ve kalın agrega ilave edilerek derin bölge 

kullanımlarına uygun  modelleri ile de kullanıma sunulan özel bir seridir.  
 

POYPATCH AN 512  tamamen özel amaçlar için üretilir  ve  ehil kişilerce  , tanımı yapılmış özel 

bölgeler için kullanılır , Büzülmez ve yüksek erken mukavemet alabilen  bir harçtır,  

Klor  bileşikleri  içermez  , katlar halinde 5-6  cm lik harçlar şeklinde  uygulanan  ve  ince 

dökümlerde kendi özel astarı ile yüksek yapışma mukavemeti  veren kolay kullanımlı  bir harçtır.  

 
 AVANTAJLARI VE YAPISI  

 
 POYPATCH AN -512  

-Kullanıma  hazır ,paketlerde sunulan üründür.  

-Kolay ve çabuk uygulanabilir.  

-2 -3 saat sonra  standart bir betonun 30 günlük  basınç mukavemetini verir  

-Erken mukavemet veren bir malzeme olduğundan kendi kendine yayılmaz, 

-Sert ve özel agregalar ile yeni nesil kimyasal katkılarla güçlendirilmiş yüksek basınç değerlerine  

  sahip çekmez bir harçtır 

- Özel bölgelerde astar ve içine latex alabilen bir kullanım verir.  

 
KULLANIM  ALANLARI  

 
 POYPATCH AN 512  

-Betona yapılacak  her tür  acil  ankrajlamalarda, 

-Beton direklerin, demir direklerin montaj ayaklarında , 

-Vinç ve çeşitli ağır tonajlı taşıycıların raylarının altlarında  veya montaj vidalarında , 

-Her tür montajlanmış çelik plaka boşluklarının doldurularak aynı gün kullanıma açılmalarında , 

-Makina temelleri ve diğer oluşan montaj boşluklarının doldurulmalarında , 

-Acil onarılması gereken çatlaklar ve kırılmalarda .  

-Kaplama plakaları ve altlarına.  

-Birtakım belirli kalınlık ve genişlikte olabilecek beton onarımlarında .  

-Kolon dipleri ve prekast elemanların  montajlarında 

-Olası her tür  onarım  tıkama veya acil kullanıma açılacak bölgelerde ,işin kullanımda kalmalarının 

 sağlanmalarında kullanılmaktadır.  

 

.RENK  

Standart olarak beton rengidir. Sipariş ile siyah , gri , kiremit ,sarı veya yeşil tonlarında 

üretilebilir. 
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TEK KOMPONENT, HIZLI MUKAVEMET ALAN  ANKRAJ ,DOLGU VE ONARIM HARCI  

 

 

ASTAR KULLANIMI ,  

Özel yerler ve uygulamalar  için astar kullanımı her zaman doğru sonuçlar verir,Kullanılacak 

astar R-541 dir  Özellikle  İnce ve geniş alanlarda uygulanmak istenirse erken priz alma 

özelliklerinden dolayı  mutlaka  kendi  özel astarının kullanılmasını gerektirir, Astarın 

bulunamadığı durumlarda yüzey mutlaka temiz olmalı ve  kullanmadan  hemen önce yüzey su 

ile nemlenririldikten sonra tatbik edilmelidir.  

 
ÖZEL LATEX KATKISI 

POYPATCH AN 512   İstenir ve arzu edilirse sonradan  ilave olarak  özel latex ilavesine müsait 

yapıda olup 514 veya 515 modellerindeki gibi hazır takım halde verilen modellerinde olduğu 

şgibi  latex Metorun R 41  latex sıvısı ilave edilerekde  rahatlıkla kullanılabilir. 

 
KULLANIM TALİMATI (Genel) 

  

- Zemin  ve yanal yüzeylerin temizliği yapılmalı ,Yapışmayı engelleyici yağ , silikon veya  

  benzeri kalıntılar kalmayacak şekilde temizlenmeli kontroleri yapılmalıdır, 

-Astar malzemesi olarak elastomerik ve yüksek yapışma mukavemeti veren  R-541 /A serisi   

  tek komponent  ve kolay uygulamalı bir astar kullanılmalıdır. Astar kullanıldıktan kabaca  

  15 -20 dakika sonra 512 grout  yerleştirilip kompakt edilebilir .Astar kullanımı her zaman  

  gerekli olmayabilir bu durumda   yüzeyin hafifce nemlendirilmesi yeterli olacaktır ,  ancak  

 10 cm   den daha az ve yüzey alanı geniş olan bölgeler için kullanılması  kesin gereklidir.  

- POYPATCH AN 512     1 kg toz harca çok yaklaşık olarak hava şartlarına  göre  125-175 gr   

  arası bir oranda su ile   karıştırılarak hazırlanmalarını gerektirir, Önce 125 gr girilir gerekli  

  halde ilave miktar karışım devam ederken verilir . (Eğer kullanımınızda Metorun R-41 latex  

  ilaveniz var ise bu aşamada kolayca en son olarak  ilave edilir. ) 

  Harcın ,daha akışkan  olması veya daha kolay karıştırmak ve yaymak amaçlı  ilave hiçbir su  

  konmamalıdır .Bu su , ürünün  çatlamalarına , priz alma sürelerinde ve basınç  

  mukavemetlerinde bir takım   değişmelere  kolayca  neden   olacağı bilinmelidir.  

  Sadece çok sıcak ve   üzeri direk açık alanlarda Toz/ su oranı  şantiyede  yetkili   kişilerce  

  gözlemlenerek ve  aynı şartlarda aynı yerde  önceden ufak bir pilot numune yaparak 

  kontrollü bir şekilde   belirlenmelidir.  

 -Karışım  boş ve temiz bir kaba önce suyun ve arkadan toz malzemenin yavaşça  ve suyla   

  uygun dağılma kıvamına girdiği oranda ilave edilerek yapılır ve biten ürün hızda  dökülerek 

  kullanım yerine  yayılır  .  

-Malzeme kesinlikle akıcı değildir ve akıcı kıvama getirmek için su ilave edilmez ,  

-Oluşturulan harç  hızlı priz alacağından  karışımı takiben hızla yerleştirilmeli ve derhal elle  

  yayılarak veya kullanılacak mala veya  gelberi benzeri el aletleri ile yerleştirilip varsa  

  üzerleri hemen tokmaklanmalı ve /veya vibre edilmelidir . Tüm bu işlemler malzeme   

  karışımından itibaren peşpeşe ve hızla yapılmalarını gerektirir aksi halde malzeme hızla priz  

  almaya başlayacağından kontrol ve düzeltmeleri ilerleyen zamanlarda yapılamaz , 

  Kullanım suyu içme suyu kalitesinde olmalı soğuk havalarda sıcaksu  , sıcak ,acık hava ve   

 direk güneş ışığı altındaki uygulamalarda ise soğuk su ve gerekli durumlarda buzlu su  

 kullanılması  uygulamalarınıza kolaylık getirecektir. açık alanlarda uygulamalarda kürleme  

 şarttır  
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 UYGULAMA, 

 Yukarda tanımlanan şekillerde  /  Yüzey temizliği /Astar /Karışım-Döküm / Yerleştirme /   

 Kompakt edilmesi  ve  Kürlenmesi  şeklinde yapılır , 
 

UYGULAMA KALINLIĞI  

Genelde  bu tip  ve özel groutlar aksi belirtilmedikce  5 er cm  derinlikte ve katlar halinde  

dökülmelerini gerektirir Bir defada  daha derin  yerlere doldurulmaları durumunda mutlaka 

içlerine  bir miktar ve firmamızdan alacağınız oranları aşmamak kaydı ile  kalın agregalar ile 

takviye yapılmalarını gerektirir. Bu durumda döküm en boy ve derinlikler önem arz eder ve 

dikkat edilmelerini gerektirir.  
 

KÜRLEME , 

Bitirilen yüzeyler  mutlaka ya hazır kür malzemeleri kullanılarak yada konvansiyonel kürleme 

metod larından biri ile kürlendirilerek ani su kaybı kesinlikle önlenmelidir . Soğuk havalarda 

benzer yöntemler ile  yüzey  dondan korunmalıdır.  

 

TEMİZLİK  

Tüm kaplar ve el aletleri ile kullanılan bölge temizlikleri su  ile kolayca temizlenirler , 

 

DEPOLAMA  

Kuru ve nemsiz ortamlarda üst üste 2-3 torbadan fazla konulmadan max 6 aydır .Kış 

aylarında tercihen talebe kadar alınarak açılmalı ve 30 -40 gün içinde kullanılmalıdırlar , 

 

 GÜVENLİK  

 

POLYPATCH  GROUT  serileri  yüksek alkali olup yapısal olarak kimyasal ve fiziksel  

etkilerden korunmak amaçlı yüze  göze kaçırılmamalı ,eldiven ve göz maskesi kullanılmalı 

,gözle temas halinde ise   hızla ve bol su ile temizlenerek gerekli hallerde  doktor yardımı 

alınmalıdır.   

 

SINIRLI GARANTİLER  

Teknik Föylerde belirtilen tüm değerler ve testler belirli şartlar ve yapılar altında hazırlanarak 

yapılmış labaratuvar numunelerden alınarak elde edilmiş ölçümlemeler olup yapılacak her 

farklı uygulama ve testlerde  bazı sapmalar olabilir. Bu nedenle verilen teknik değerler 

malzemenin genel kapasite ve davranışları hakkında açıklama amaçlı olup belirli mercilerde 

kesin bir ölçü yada mesned olarak alınmazlar ,  Ürün içersinde en iyi kalitede malzemeler 

kullanılmış olup  olası üretim hatalarına karşı garantili olup gerekli hallerde  Metop Ltd   ürünü 

yenisi ile değiştirmek üzere alır . 
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POYPATCH AN 512 
Suitable ASTM C1107 and CRD-C621-83 

 

TEKNİK DEĞERLER  
 

Malzeme Yapısı  Çok hızlı ve erken mukavemet alan  çekmez  yüksek güçlü  
Groutt’tur.  

 

 Slump (UN 8997)mm > 55 

 
 Toz / Su karışım oranı   

1000 gr toz harca  
125 – 175 gr  su  karışımı şeklindedir  

Latex ilavesinde  bu oran firmaca ayarlanarak hazır verilir.  

 

 Kıvam    Akıcı olmayan  elle yayılabilen  harç kıvamı  

 

Basınç Mukavemeti    

 

                          

Ürün özelliği olarak    3 saatte ………..   . 45-50  N/mm
2 

                                     48 saat sonra -------- 50-65 N/mm
2 

                                     28 gün sonra   …….85 –110 N/mm
2
 

 

Flexural  mukavemet  

 

                                       3 saatte -------------4,5 N/mm
2 

                                     48 saatte ----------     6,0 N/mm
2 

                                     28 gün sonra---------7,5 -8 Nmm
2
 

 Yoğunluk  (Islak)   1950-2200 Kg /m3 

 

 Uygulama Isısı  (+5 , +35 ) 
o 
C  

Çalışma süresi  10-15 dakika   21 
o 
C 

Depolama  Kuru ve nemsiz ortamda  üst üste en fazla 3-4 torba şeklinde 
istiflenerek max 6 ay Kış aylarında max 3 ay içind 

ekullanılmalarını gerektirir.  

Kanama  Yoktur  (UN 8998) 

Klor ihtivası  Klor bileşikleri ve hızlandırıcılar içermez  

Donam Çözünme direnci  300 tekrarda  elasizite modülünde  değişme olmamıştır  

Plastik kıvamda genleşme  > 0.3 % 

Priz alma ve kullanım  1 saatte yaya trafiği 3 saatte  ağır yük trafiğine açar  

Kimyasal Dayanım  Sülfata ,klor ve karbon dioksit dayanımı , 

Yapışma mukavemeti  Approx. 3-4 N/mm2 

Kopma  mukavemeti  >3.6 N/mm2 

Uygulama Kalınlığı 2- 5  cm  dir  Ancak katlar halinde yapılarak kalınlık artırabilir 
yada belirli ölçüleri aşmadan kalın agrega kullanımına musaittir  

Ambalaj  25 kg  kraft torbalarda  veya  Büyük tonajlara farklı ambalajlarda 

hazırlanabilir  
 

 

 

 

 


