
Fireboard® Derz Dolgusu
Derz dolgusu

Kuru Yapı Sistemleri

Ürün Tanımı
Fireboard® plakaların birleşim yerlerinde kullanılan, alçı bazlı ve yangın 
dayanımına uygun katkı malzemeleri içeren derz dolgusudur.

Depolama
Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş 
ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
- 
Kullanım Alanları
Fireboard® derzlerinin cam elyaflı derz bandı (Fireboard® Derz Bandı) ile 
derz dolgusu yapılması ve plakaların tam yüzeyli sıvanması işleminde 
kullanılır. 

Özellikleri
 ■ Toz şeklinde karışıma hazır
 ■ Güçlü aderans
 ■ Alçı bazlı
 ■ Arttırılmış su iticilik

Fireboard® Derz Dolgusu 
Ürün Teknik Föyü 04/2019
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Fireboard® Derz Dolgusu
Derz dolgusu

Teknik Özellikler

Paketleme

Tanım Birim Değer

Yangına tepki - A1

Kullanma süresi dk 45

Karışım suyu miktarı (2,5 kg harç için) lt 2

Uygulama sıcaklığı °C >10

Raf ömrü ay 6

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Fireboard® Derz Dolgusu 20 42 3120

Alt Zemin Hazırlığı
Alt zemin kuru, sağlam, düz ve temiz olmalıdır. Levhalar sağlam bir konstrük-
siyon üzerine monte edilmiş kuru, temiz olmalı ve derz bölgeleri tozdan arın-
dırılmış olmalıdır.

Uygulama
 ■ Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir 
parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra meka-
nik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karış-
tırılmalıdır. 

 ■ Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
 ■ Nem veya ısı farklılıklarından dolayı boyutsal değişimin olmadığı durumlar-
da derz dolgu işlemi yapılmalıdır.

 ■ Derz dolgu uygulamalarında, derz yerlerine ince bir tabaka halinde (en az 
1mm) uygulanır ve üzerine Fireboard® Derz Bandı mala ile düzgün bir şe-
kilde bastırılarak yerleştirilir. Ardından fazla dolgu malzemesi sıyırarak alı-
nır. Sonraki aşamada yüzey kuruduktan sonra, derz bandının üzerinden 
düzgün bir biçimde dolgu işlemi yapılır.

 ■ Tüm yüzey uygulamalarında ise, boya veya kaplama öncesinde saten al-
çısı olarak kullanılır. Kuruduktan sonra ince bir zımparayla zımparalanma-
sı önerilir.

Uygulama
Uygulama Aletleri
Spatula, mala, mastar vb.
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni 
uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve 
rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak yaklaşık 45 dakikadır. 

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Malzeme Sarfiyatı
Uygulama Birim Sarfiyat

Bölme duvar (tek kat)

kg/m2

1,1

Bölme duvar (çift kat) 1,2

Duvar giydirme (tek kat) 0,55

Duvar giydirme (çift kat) 0,60

Asma tavan (tek kat) 0,55

Asma tavan (çift kat) 0,65
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Fireboard® Derz Dolgusu
Derz dolgusu

Nisan 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Sistem Performans Özellikleri 
Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®’ın 
kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi 
için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

http://www.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=
http://www.teknik.knauf.com.tr/tr/
http://www.teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php


Fugagips
Alçı levhalar için derz malzemesi

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
Alçıpan® çeşitlerinin birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında 
kullanılan derz dolgu alçısıdır.

Depolama
Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş 
ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
TS EN 13963 - 3B : Alçı levhalar için derz malzemesi

Kullanım Alanları
Alçıpan® birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında kullanılan ve 
Alçıpan® yüzeylerde eksiz bir görünüm sağlayan özel derz dolgu alçısıdır. 
Köşe profillerinin tutturulmasında ve tamiratlarda da kullanılabilir.

Özellikleri 
 ■ Kolay uygulama

 ■ Yüksek aderans

 ■ Uzatılmış çalışma süresi

Fugagips
Ürün Teknik Föyü 12/2019
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Fugagips
Alçı levhalar için derz malzemesi

Uygulama
Uygulama

 ■ Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir 
parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra meka-
nik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karış-
tırılmalıdır.

 ■ Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
 ■ İlk kat derz dolgusu, derz bandı ile birlikte derzin içerisine iyice dolacak şe-
kilde hafifçe bastırılarak 10 cm genişliğinde uygulanmalıdır.

 ■ İki saat sonra ikinci kat Fugagips 20 cm genişliğinde ince bir tabaka halin-
de uygulanmalı ve nemli bir süngerle kenarındaki fazlalıklar alınarak kuru-
ması için en az 30 dakika beklenmelidir.

 ■ Üçüncü kat Fugagips 30 cm genişliğinde ince bir tabaka halinde uygulan-
malı, kuruduktan sonra ince dişli zımpara ile hafifçe zımparalanmalıdır.

 ■ Tüm vida başları da en az iki kat olmak üzere derz dolgu alçısı ile doldu-
rulmalıdır. 

 ■ Derz dolgu uygulaması tamamlandıktan sonra yüzeyde delik açma ve kı-
rım işlemleri yapılmamalıdır.

Uygulama Aletleri
Spatula, mala vb.
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altında veya +40°C üstündeki sıcaklıklarda uygulama yapılması 
önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan 
güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak 160 ila 180 dakika arasında değişiklik göstermek-
tedir.

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.
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Fugagips
Alçı levhalar için derz malzemesi

Paketleme

Tanım Birim Değer

Renk - Beyaz

CaSO4 oranı % > 50

Yangına tepki - A1

Kullanma süresi dk 160 - 180

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 7 - 8

Uygulama sıcaklığı °C 5 - 30

Raf ömrü ay 6
 

Teknik Özellikler

Ürün Birim Sarfiyat

W111 Bölme Duvar

kg/m2

0,5

W112 Bölme Duvar 0,8

W113 Bölme Duvar 1,1

Malzeme Sarfiyatı

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

Aralık 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Fugagips 25 60 506421

3 180 133415

http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g
http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k


FUGAGİPS

Gypsum based joint filler for gypsum boards.      
 

▪ Easy application   
▪ High adherence
▪ Extended application duration

Standards referred to
TS EN 13963

Fields of Application
▪ Horizontal and vertical gypsum board joints
▪ Ceiling - wall intersection lines

Storage
▪ Bags should be kept in a dry environment in their original packages on pallets 
to prevent direct contact with water.
▪ It is proposed to keep the bags horizontally on a flat surface during 
transportation and stocking.
▪ Pallets should not be exposed to direct sunlight. 

30 kg / torba

General Properties
Weight  

(kg)
Packaging 

(pcs../pallet) Shelf Life

FUGAGİPS 30 ≤ 50 6 month

Technical Properties
Water mixing ratio (L) (for 10 kg) 6 - 7
CASO4 gypsum ratio (%) >50
Duration for application (min) 80 - 90
Duration for hardenning (min) 160 - 180
Reaction to fire (TS EN 13501) A1 (non-combustible)

Consumption (kg/m²)
Single layer partition wall 0.5
Double layer partition wall 0.8
Triple layer partition wall 1.1

For quality certificates visit: http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp

For recommended price list visit: http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp



İzogips
Perlitli sıva alçısı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekanlarda el ile uygulanan perlitli sıva alçısıdır.

Depolama
Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş 
ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
TS EN 13279-1 : Bina için hafif sıva alçısı B4/20/2

Kullanım Alanları
İç mekanlarda tuğla, briket, gazbeton, brüt beton, bims blok ve çimento bazlı 
sıva yapılmış yüzeylerde uygulanır.

Özellikleri 
 ■ Nefes alma özelliği

 ■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

 ■ Kolay uygulama

 ■ Yüksek aderans

 ■ Uzatılmış çalışma süresi

İzogips
Ürün Teknik Föyü 10/2019
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İzogips
Perlitli sıva alçısı

Uygulama
Uygulama

 ■ Yüzey temizliği ve gerekliyse tamiri yapılmalıdır.
 ■ Uygulama öncesinde yüzey aşırı kuru ya da ıslak olmamalıdır.
 ■ Brüt beton yüzeylerde Knauf Betokontakt astar kullanılmalıdır.
 ■ Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir 
parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra meka-
nik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karış-
tırılmalıdır.

 ■ Hamur haline gelen harca ilave su veya alçı eklenmemelidir.
 ■ Sıva uygulamasının terazisinde olması için hizalama (ano) çıtaları kulla-
nılmalıdır. Harç karıştırıldıktan sonra mala ile yüzeye uygulanmalı ve mas-
tar çekilmelidir.

 ■ Duvarda uygulama kalınlığı; en az 10 mm, en fazla 25 mm, tavanda uygu-
lama kalınlığı; en az 10 mm, en fazla 15 mm olmalıdır. Daha kalın uygu-
lamalarda, ürün katmanlar halinde, her katman tamamen kuruduktan son-
ra uygulanmalıdır. 

 ■ İlk mastardan sonra yüzey tam sertleşmeden ikinci mastar yapılmalıdır.
 ■ Yaklaşık 30-40 dakika sonra yüzey fırçalanarak kalan parçacıklardan arın-
dırılmalı ve parlak bir yüzey elde etmek istenirse, düzleme malası ile per-
dahlama yapılmalıdır.

 ■ Dış köşelerde Knauf Alçı Köşe Profilleri, farklı malzeme geçişlerinde ise 
Knauf Sıva Donatı Filesi uygulanmalıdır.

Uygulama Aletleri
Spatula, mala, mastar vb.
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni 
uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve 
rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak 160 ila 180 dakika arasında değişiklik göstermek-
tedir.

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.
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İzogips
Perlitli sıva alçısı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Renk - Beyaz

Yangına tepki - A1

CaSO4 oranı % > 50

Basınç dayanımı N / mm2 ≥ 2

Eğilmede çekme dayanımı N / mm2 ≥ 1

Adezyon dayanımı N / mm2 ≥ 0,1

Kullanma süresi dk 70 - 80

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 5 - 6

Uygulama sıcaklığı °C ≥ 5

İşlenebilirlik süresi dk 160 - 180

Raf ömrü ay 6
 

Teknik Özellikler

Ürün Birim Sarfiyat

İzogips (10 mm kalınlık için) kg/m2 9

Malzeme Sarfiyatı

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

İzogips 35 45 133413

25 60 266037

3 180 133416

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

Ekim 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g
http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k


İZOGİPS

Hand applied gypsum plaster containing perlite which is used in interior 
applications.

▪ Air flow permeability
▪ Easy application
▪ Extended application duration
▪ Contribution to thermal and sound insulation values
▪ A1 class material (non combustible)

Standards referred to
TS EN 13279 - 1 Type: B4, Hand applied plaster

Storage
▪ Bags should be kept in a dry environment in their original packages on pallets 
to prevent direct contact with water.
▪ It is proposed to keep the bags horizontally on a flat surface during 
transportation and stocking.
▪ Pallets should not be exposed to direct sunlight.

Fields of Application
▪ Brick
▪ Briquette
▪ Aerated concrete blocks
▪ Concrete
▪ Cement based plastered surfaces
▪ Pumice

35 kg / bag

General Properties

 Weight  
(kg)

Packaging 
(pcs./pallet) Shelf Life

İZOGİPS 35 ≤ 45 6 month

Technical Properties
Water mixing ratio (L) (for 10 kg) 5 - 6
Reaction to fire A1 (non-combustible)
CaSO4 Gypsum ratio (%) >50
Mean pressure resistance (N/mm2) ≥2
Mean bending resistance (N/mm2) ≥1
Adhesion resistance (N/mm2) ≥0,1
Thermal conductivity λ (W/mK) 0,35
Consumption for 10 mm (kg/m2) 10 kg / m²
Application temperature ≥ 5 °C
Duration for application 70 - 80 min
Duration for hardenning 160 - 180 min

For quality certificates visit: http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp

For recommended price list visit: http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp



İzogips Fine
İnce sıva alçısı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekanlarda kaba sıva üzerine düzgün yüzey elde etmek için el ile 
uygulanan sıva alçısıdır.

Depolama
Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş 
ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
TS EN 13279-1 : Bina için hafif sıva alçısı B4/20/2

Kullanım Alanları
İç mekanlarda kaba alçı sıva yapılmış pürüzlü yüzeylerde uygulanır.

Özellikleri 
 ■ Nefes alma özelliği

 ■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

 ■ Kolay uygulama

 ■ Yüksek aderans

 ■ Uzatılmış çalışma süresi

İzogips Fine
Ürün Teknik Föyü 11/2019
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İzogips Fine
İnce sıva alçısı

Uygulama
Uygulama

 ■ Yüzey temizliği ve gerekliyse tamiri yapılmalıdır.
 ■ Uygulama öncesinde yüzey aşırı kuru ya da ıslak olmamalıdır.
 ■ Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir 
parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra meka-
nik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karış-
tırılmalıdır.

 ■ Hamur haline gelen harca ilave su veya alçı eklenmemelidir.
 ■ İzogips Fine yüzeye mala ile uygulanmalıdır. 
 ■ Uygulama kalınlığı 2-10 mm önerilmektedir.
 ■ Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için üzerine Satengips uygulanması öne-
rilmektedir. 

Uygulama Aletleri
Mala
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni 
uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve 
rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak 160 ila 180 dakika arasında değişiklik göstermek-
tedir.

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.
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İzogips Fine
İnce sıva alçısı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Renk - Beyaz

Yangına tepki - A1

CaSO4 oranı % > 50

Basınç dayanımı N / mm2 ≥ 2

Eğilmede çekme dayanımı N / mm2 ≥ 1

Adezyon dayanımı N / mm2 ≥ 0,1

Kullanma süresi dk 70 - 80

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 5 - 6

Uygulama sıcaklığı °C ≥ 5

İşlenebilirlik süresi dk 160 - 180

Raf ömrü ay 6
 

Teknik Özellikler

Ürün Birim Sarfiyat

İzogips Fine (1 mm kalınlık için) kg/m2 1

Malzeme Sarfiyatı

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

İzogips Fine 35 45 667611

25 60 667614

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

Kasım 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g
http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k


Jetgips Base®

Bina için hafif sıva alçısı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekanlarda makine ile uygulanan perlitli sıva alçısıdır.

Depolama
Torbalar ahşap paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir 
ortamda, düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış 
ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 
aydır. 

Referans Standart
TS EN 13279 - 1 Tip : B4, Bina için hafif sıva alçısı

Kullanım Alanları
İç mekanlarda tuğla, briket, gaz beton, brüt beton, bims blok ve çimento bazlı 
sıva yapılmış yüzeyler

Özellikleri 
 ■ Nefes alma özelliği

 ■ Isı ve ses yalıtımına katkı

 ■ Kolay ve hızlı uygulama

 ■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

Jetgips Base®

Ürün Teknik Föyü 12/2019
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Jetgips Base®

Bina için hafif sıva alçısı

Uygulama
Alt Yüzey Hazırlık
Yüzeyin durumu sıvanın yapışması açısından çok önemlidir. Bu nedenle 
yüzey mutlaka kontrol edilmelidir. Yüzey üzerinde kireç, küf, leke, gevşek 
parça ve dökülen kısımlar varsa temizlenmelidir. Yüzeyi kontrol ederken 
özellikle aşağıda belirtilen durumlara dikkat edilir ve gerekli tedbirler alınır:

 ■ Yüzeyin elverişli olmaması (örn. kaba pislikler, küflenmeler, kaygan yüzey-
ler, yağlanmış yüzeyler, emiciliği her noktada aynı olmayan yüzeyler, don-
muş yüzeyler, değişik türden yüzey malzemeleri)

 ■ Yapı neminin çok yüksek olması
 ■ Pürüzün fazla olması

El ile kontrol, yüzeyin tozlu ve kirli olup olmadığını anlamak için yapılır. El ile 
kontrol mutlaka birden çok noktada yapılmalıdır. Toz ve kir, süpürge veya fır-
ça ile temizlenir, gerekirse yıkanır ve kuruması beklenir. Uygulamada oda ve 
zemin sıcaklığının 5°C’nin altına düşmemesine dikkat edilir. Sıcaklık klasik 
kontak termometre veya kızılötesi termometre ile ölçülebilir.

Uygulama
 ■ Yüzey temizliği ve gerekliyse tamiri yapılmalıdır.
 ■ Uygulama öncesinde yüzey aşırı kuru ya da ıslak olmamalıdır.
 ■ Brüt beton yüzeylerde Knauf Betokontakt® astar kullanılmalıdır.
 ■ Sıva yapılacak yüzeye, sıva uygulamasının şakülünde ve terazisinde ol-
ması için hizalama (ano) çıtaları hazırlanan harç ile yapıştırılarak konulur.

 ■ Hazır sıva makine alçısı, G4® PFT® makineleri ve karıştırıcı pompalar ile 
karıştırılarak hazırlanır. Makinede sisteme alınacak su miktarı, sıvanın 
mevcut zeminde ve öngörülen alçı kalınlığında kusursuz bir uygulama-
yı mümkün kılacak en ince kıvamda olması için, su ölçer yardımı ile ayar-
lanır. Bu oran genelde 4 - 5 L / 10 kg seviyelerindedir. Hazırlanan harç ko-
layca püskürtme başlığına iletilir ve düzgün, yayılımı kolay bir sıva elde 
edilir. 

 ■ Jetgips Base® ano çıtaları arasına, yatay hareketle yukarıdan aşağıya 
doğru yüzeyden 10 - 15 cm uzaklıkta püskürtülmeli ve mastarlanmalıdır.       
Uygulama kalınlığı duvarda en az 10 mm / en fazla 25 mm, tavanda en 
az 10 mm / en fazla 15 mm olmalıdır. Daha kalın uygulamalarda ürün kat-
manlar halinde uygulanmalıdır.

 ■ Dış köşelerde Knauf Alçı Köşe Profilleri, farklı malzeme geçişlerinde ise 
Knauf Sıva Donatı Filesi kullanılmalıdır.

 ■ İkinci mastar ilk yüzey tam sertleşmeden yapılmalıdır. İstenilen yüzey kali-
tesine bağlı olarak Satengips ile yüzey düzeltilebilir.

 ■ En iyi performans için PFT® makineleri ile birlikte kullanılması önerilir.

Uygulama Aletleri
Mala, çelik mala, spatula, PFT® sıva makineleri, ano çıtası ve Knauf Köşe  
Profili

Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altında veya +30°C üstündeki sıcaklıklarda uygulama yapılması 
önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan 
güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak 160 ila 180 dakika arasında değişiklik 
göstermektedir.

 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Güvenlik İbareleri
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Jetgips Base®

Bina için hafif sıva alçısı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Renk - Beyaz

Uygulanabilir kalınlık mm 10 - 25 (duvarda)
10 - 15 (tavanda)

CaSO4 oranı % > 50

Basınç dayanımı N/mm2 > 2

Eğilmede çekme dayanımı N/mm2 > 1

Adezyon dayanımı N/mm2 > 0,1

Yangına tepki - A1

Kullanma süresi dk 160 - 180

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 4 - 5

Uygulama sıcaklığı °C 5 - 30

Raf ömrü ay 6
 

Teknik Özellikler

Ürün Birim Sarfiyat

Jetgips Base® (10 mm kalınlık için) kg/m2 yakl. 11,5

Malzeme Sarfiyatı

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Jetgips Base® 35 45 517494

Aralık 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k
http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g


Jetgips Base®

Lightweight gypsum building plaster

Plaster Systems

Product Description
Perlite containing premixed gypsum-based dry mortar for interior surfaces.

Delivery, Storage and Handling
Bags should be kept in a dry environment in their original packages on pallets 
horizontally. Pallets should be prevented from direct contact with water and 
should not be exposed to direct sunlight. Seal damaged and opened bags 
should not be used. The product can be stored for 6 months.

Standard
TS EN 13279 - 1 Type : B4, Lightweight gypsum building plaster
Fields of Application
Surfaces for all interior walls and ceilings;
All kind of masonry like brick, briquette, pumice block, aerated concrete etc., 
exposed concrete, as well as on cement plasters.

Suitable for room humidity including domestic kitchens and bathrooms (e.g. 
WC’s in schools and bathrooms in hotels, hospitals, residential-care and 
nursing homes)

Properties
 ■ Machine application 
 ■ Air flow permeability
 ■ Contribution to thermal and sound insulation values
 ■ A1 class material (non combustible) 
 ■ Easy and fast application

Jetgips Base®

Technical Data Sheet 12/2019
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Jetgips Base®

Lightweight gypsum building plaster

Application
Substrate and pretreatment 
Clean the substrate of dust and loose parts and remove, ensure that the sur-
face is smooth. All substrates must be stable, dry, even and free of grease 
and dust as well as free of any residual substances that may reduce the ad-
hesion. 

Suitable primer depending on the substrate should be aplied before applica-
tion.  Ensure that the drying time for the primer coats is observed before con-
tinuing work. 

With a material change in the plaster substrate, with insulation boards, etc., 
reinforcement mesh should be used.

Application
 ■ Clean the surface and repair if necessary.
 ■ The surface should not be over dry or wet before the application.
 ■ Use Knauf Betokontakt Primer on exposed concretes.
 ■ Use aligning (ano) strips during plaster application for a leveled surface.
 ■ Spray Jetgips Base® from top to bottom between the ano strips with a dis-
tance of 10-15 cm and strike-off. Application thickness should be minimum 
10 mm and maximum 25 mm on the wall and minimum 10 mm and maxi-
mum 15 mm on the ceiling. Apply the product as levels for thicker applica-
tions.

 ■ Use Knauf Gypsum Corner Profiles for external corners and use Knauf 
Plaster Mesh for different material transitions.

 ■ Strike off with a steel trowel and/or a hand straight edge for the second ti-
me before the surface is hardened completely. According to the desired 
surface quality, for smoother surfaces use Satengips.

 ■ Use PFT Plaster Machines for the best performance. 

Application tools 
Trowel, steel trowel, spatula, PFT plaster machines, aligning strips, corner 
profile

Application temperature
Do not apply material at air and/or substrate temperatures below +5°C and 
above +30°C.  Protect freshly applied mortar and applied plaster from frost 
until fully dry.

Working time 
About 160-180 minutes depending on the plaster substrate.

 ■ Wash hands with plenty of water after handling.
 ■ Use protective gloves / protective clothing / eye protection / face protecti-
on.

 ■ In case of contact with eyes: Rinse your eyes cautiously with water for se-
veral minutes. If there is a lens remove it and continue to rinse.

 ■ If eye irritation persists: Get medical advice / attention.

Safety Instructions
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Jetgips Base®

Lightweight gypsum building plaster

Packaging

Description Unit Value

Color - White

Application thickness mm 10 - 25 (wall)
10 - 15 (ceiling)

CaSO4 gypsum ratio % > 50

Compressive strength N/mm2 > 2

Bending tensile strength N/mm2 > 1

Bonding strength N/mm2 > 0,1

Reaction to fire - A1

Working time min. 160 - 180

Water ratio (for 10 kg mortar) L 4 - 5

Application temperature °C 5 - 30

Shelf life month 6
 

Technical Properties

Product Unit Consumption

Jetgips Base® (10 mm thickness) kg/m2 approx. 11,5

Material Consumption

Description Weight (kg) Packaging (pcs/pallet) Material Number

Jetgips Base® 35 45 517494

December 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.

System Performance Values 
Please check for detailed information;
Knauf Technical Website
Document Center

Application
It is suggested to follow the technical details which given on Knauf system 
brochures for application.

http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k
http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php


Jetgips® Diamant
Yüzey sertliği arttırılmış makine sıva alçısı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekanlarda makine ile uygulanan, yüzey sertliği ve basınç mukavemeti 
arttırılmış, düzgün yüzeyler sunan sıva alçısıdır.

Depolama
Torbalar ahşap paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir 
ortamda, düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış 
ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 
aydır. 

Referans Standart
TS EN 13279-1 B7/50/6: Yüzey sertliği arttırılmış alçı elemanlar için sıva 
alçısı

Kullanım Alanları
İç mekanlarda yoğun trafiğe sahip alanlar (kamu binaları, okullar, merdiven 
boşlukları, vb.) için tek kat uygulama ile yüzey sertliği ve basınç dayanımı 
sağlayan alçıdır. Pürüzsüz, güçlendirilmiş veya seviyelenmiş yüzeyler 
oluşturmak için geleneksel (tuğla, gazbeton, bims) ve brüt beton duvarlar 
üzerine uygulanır. Tavan sıvası olarak kullanıma uygun değildir.

Özellikleri 
 ■ Nefes alma özelliği
 ■ Mineral bazlı
 ■ Yüksek yüzey sertliği ve basınç mukavemeti
 ■ Konforlu ve sağlıklı oda havasına katkı
 ■ Aşınmaya dayanım
 ■ Uygulama sonrası perdah işlemi gerektirmeyen pürüzsüz yüzey
 ■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi
 ■ Uzatılmış çalışma süresi
 ■ Kolay ve hızlı uygulama

Jetgips® 
Diamant 
Ürün Teknik Föyü 10/2019
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Jetgips® Diamant
Yüzey sertliği arttırılmış makine sıva alçısı

Uygulama
Alt Yüzey Hazırlık
Yüzeyin durumu sıvanın yapışması açısından çok önemlidir. Bu nedenle 
yüzey mutlaka kontrol edilmelidir. Yüzey üzerinde kireç, küf, leke, gevşek 
parça ve dökülen kısımlar varsa temizlenmelidir. Yüzeyi kontrol ederken 
özellikle aşağıda belirtilen durumlara dikkat edilir ve gerekli tedbirler alınır:

 ■ Yüzeyin elverişli olmaması (örn. kaba pislikler, küflenmeler, kaygan yüzey-
ler, yağlanmış yüzeyler, emiciliği her noktada aynı olmayan yüzeyler, don-
muş yüzeyler, değişik türden yüzey malzemeleri)

 ■ Yapı neminin çok yüksek olması
 ■ Pürüzün fazla olması

El ile kontrol, yüzeyin tozlu ve kirli olup olmadığını anlamak için yapılır. El ile 
kontrol mutlaka birden çok noktada yapılmalıdır. Toz ve kir, süpürge veya fır-
ça ile temizlenir, gerekirse yıkanır ve kuruması beklenir. Uygulamada oda ve 
zemin sıcaklığının 5°C’nin altına düşmemesine dikkat edilir. Sıcaklık klasik 
kontak termometre veya kızılötesi termometre ile ölçülebilir.

Uygulama
 ■ Yüzey temizliği ve gerekliyse tamiri yapılmalıdır.
 ■ Uygulama öncesinde yüzey aşırı kuru ya da ıslak olmamalıdır.
 ■ Brüt beton yüzeylerde Knauf Betokontakt astar kullanılmalıdır.
 ■ Sıva yapılacak yüzeye, sıva uygulamasının şakülünde ve terazisinde ol-
ması için hizalama (ano) çıtaları hazırlanan harç ile yapıştırılarak konulur.

 ■ Hazır sıva makine alçısı, G4® PFT® makineleri ve karıştırıcı pompalar ile 
karıştırılarak hazırlanır. Makinede sisteme alınacak su miktarı, sıvanın 
mevcut zeminde ve öngörülen alçı kalınlığında kusursuz bir uygulama-
yı mümkün kılacak en ince kıvamda olması için, su ölçer yardımı ile ayar-
lanır. Bu oran genelde 4 - 5 L / 10 kg seviyelerindedir. Hazırlanan harç ko-
layca püskürtme başlığına iletilir ve düzgün, yayılımı kolay bir sıva elde 
edilir. 

 ■ Jetgips® Diamant ano çıtaları arasına yatay hareketle yukarıdan aşağı-
ya doğru, yüzeyden 10-15 cm uzaklıkta püskürtülmeli ve mastarlanmalıdır. 
Uygulama kalınlığı duvarda en az 10 mm / en fazla 25 mm olmalıdır. Daha 
kalın uygulamalarda ürün katmanlar halinde uygulanmalıdır.

 ■ Dış köşelerde Knauf Alçı Köşe Profilleri, farklı malzeme geçişlerinde ise 
Knauf Sıva Donatı Filesi kullanılmalıdır.

 ■ İkinci mastar ilk yüzey tam sertleşmeden yapılmalı, yüzey sertleştikten 
sonra hafif ıslatılarak trifil yapılmalı ve matlaştıktan sonra çelik mala ile 
parlatılmalıdır. 

 ■ Jetgips® Diamant üzerine saten perdah alçısı uygulanmasına gerek yoktur.
 ■ En iyi performans için PFT® makineleri ile birlikte kullanılması önerilir.

Uygulama Aletleri
Mala, çelik mala, spatula, PFT® sıva makineleri, ano çıtası ve Knauf Köşe  
Profili

Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altında veya +30°C üstündeki sıcaklıklarda uygulama yapılması 
önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan 
güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak yakl. 180 dakika

 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Güvenlik İbareleri
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Jetgips® Diamant
Yüzey sertliği arttırılmış makine sıva alçısı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Eğilme mukavemeti N / mm2 ≥ 2.00

Basınç dayanımı N / mm2 ≥ 6.00

Yüzey sertliği N / mm2 ≥ 12

Su buharı difüzyon katsayısı μ 10 (kuru)
6 (yaş)

Isı iletim katsayısı W/(m·K) 0.47

Yapışma mukavemeti N / mm2 ≥ 0.1

Kuru yoğunluk kg / m3 yakl. 1250

Yangına tepki - A1

Kullanma süresi dk 180

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 4 - 5

Uygulama sıcaklığı °C 5 - 30

Raf ömrü ay 6

* Teknik değerler test sonuçlarına göre verilmiştir. Uygulama alanında değişiklik gösterebilir.

Teknik Özellikler*

Ürün Birim Sarfiyat

Jetgips® Diamant (10 mm kalınlık için) kg/m2 yakl. 10-11

** Malzeme sarfiyatı yaklaşık değer olarak verilmiştir, uygulama alt zeminine göre değişiklik gösterebilir. Kesin değerler ancak yerinde belirlenebilir.

Malzeme Sarfiyatı**

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Jetgips® Diamant 35 45 625941

Ekim 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

http://www.knauf.com.tr
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https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g


Jetgips® Fire
Yangına dayanıklı alçı sıva

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
Jetgips® Fire, iç mekanda kullanılan yangına dayanıklı alçı sıvadır.
İçeriğindeki alçı ile birlikte hafif bileşenler ve katkı maddelerinden oluşan
özel karışım, ürünün makine ile sorunsuz bir biçimde uygulanmasını
sağlar.

 ■ Sıva harç grubu PIV (DIN 18550)

Depolama
Torbalar ahşap paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru 
bir ortamda, düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Ürünün stoklanma 
süresi 6 aydır. Sıcaklığın 45 °C’ den daha yüksek olduğu ortamlarda ürün 
depolanmamalıdır.

Referans Standart
Jetgips® Fire, European Technical Assessment ETA - 11/0229’e göre
onaylanmıştır. CE etiketine ve IBR Sertifikasına sahiptir.

Kullanım Alanları
Jetgips® Fire, özellikle iç mekanda pasif yangın dayanımı sağlamak için
geliştirilen bir üründür. Ürünün işlevi, aşağıda sıralanan konstrüksiyon 
elemanlarının yük taşıma kapasitelerini yangına karşı korumaktır.

 ■ Beton tavan ve duvarlar
 ■ Beton kiriş ve kolonlar
 ■ Çelik kiriş ve kolonlar
 ■ Kompozit döşeme (beton altı trapez sac)

Özellikleri 
 ■ Yangın dayanımı

REI 240 Beton tavan ve duvarlar için
R 180 Beton kiriş ve kolonlar için
R 120 Çelik kiriş ve kolonlar için
REI 120 Kompozit döşeme (Beton altı trapez sac) için

 ■ Makine ile kolay uygulama
 ■ Kolay işlenebilirlik ve yüksek verimlilik
 ■ Alçı bazlı
 ■ İç cephede kullanım
 ■ Beyaz renk
 ■ Gıda üretimi yapılan alanlarda kullanılabilirlik

Jetgips® Fire 
Ürün Teknik Föyü 10/2019

®
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Jetgips® Fire
Yangına dayanıklı alçı sıva

Uygulama

Alt Yüzey Hazırlık
Ürünün uygulandığı tüm yüzeyler taşıyıcılığı yüksek, temiz, kuru olmalı;
toz ve yağdan arındırılmalıdır. Eski, sabit olmayan kaplama ve katmanlar
onarılmalıdır. Her yeni uygulamadan önce Knauf Jetgips® Fire için tutunma
testi yapılması önerilmektedir. Ön hazırlık işlemleri için yukarıdaki tablo
dikkate alınmalıdır. 

Uygulama Aletleri
Knauf PFT® Sıva Makinesi G4 / G4X

 ■ Rotor: D4-3 veya D6-3
 ■ Stator: D4-3 veya D6-3
 ■ Hortum: Ø 25 mm
 ■ Püskürtme başlığı: Ø 10 ya da 12 mm
 ■ Transfer mesafesi: 25 m
 ■ Karıştırma şaftı: G4

Uygulama
Makine ile püskürtmek için uygun olan harcın kıvamı, buna uygun gelen 
(yakl. 1,3 ila 1,5 bar/metre harç hortumu) su karışım miktarı ile ayarlanmalı-
dır. Püskürtme şekli kullanılacak hava nozuluna bağlı olarak değişiklik gös-
terir.
Sıva harcı, yüzeyden yaklaşık 30 cm mesafeden eşit miktarda homojen bir
şekilde ince katlar halinde püskürtülerek gerekli sıva kalınlığına ulaşılacak
şekilde uygulanmalıdır.
Püskürtme sırasında uygulama kalınlığı sürekli kontrol edilmelidir. Sıcaklığa
bağlı olarak uygulamaya 10-15 dakikadan fazla ara verilmemelidir. 

Uygulama Kalınlığı
Yangın dayanım sürelerini dikkate alarak olması gereken sıva kalınlığı için
Jetgips® Fire Broşürü’nü inceleyiniz.
En az kalınlık 6 mm
En fazla kalınlık 40 mm

Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altında veya +40°C üstündeki sıcaklıklarda uygulama yapılması 
önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan 
güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak yakl. 180 ila 300 dakika arasında değişiklik gös-
termektedir.

Donma Süresi
İyi bir havalandırma yapılırsa sıvanın hızlı priz alması sağlanabilir. Sıvadan 
sonra mekana sıcak asfalt uygulanacak ise, ısıl gerilimleri engellemek açısın-
dan çok güçlü bir havalandırma sağlanması gerekir. Donma süresi; 10 mm 
sıva kalınlığı için ortam sıcaklığı, nemi ve havalandırmaya bağlı olarak ortala-
ma 14 gündür. Uygun olmayan sıcaklık ve nem durumlarında donma süresi
artabilir.

Sıva Yüzeyi
Jetgips® Fire bitmiş sıva yüzeyi pürüzlüdür. Gerekirse sıva yüzeyi mastar ile 
düzleştirilebilir ve kuruduktan sonra düz yüzeyli bir perdah alçısı ile düzgün 
bir yüzey elde edilebilir.
Bu işlemden sonra uygulanabilecek her türlü kaplama, sıvanın yangın
dayanımını etkilemeyecek/azaltmayacak şekilde seçilmelidir.

Bilgi Jetgips® Fire, statik açıdan beton tamiratı için uygun değildir.

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Yüzey / Zemin Ön Hazırlık

Çelik profil ve sac (boyasız/kaplamasız) Paslanmış yerler belirlenmeli ve gerekli görüldüğü takdirde eski kaplamalar kaldırılmalıdır. Pas 
kaldırıldıktan sonra, üreticinin talimatları doğrultusunda konstrüksiyona alkit, epoksi veya çinko si-
likat esaslı pas önleyici boya/kaplama yapılmalıdır.

Çelik profil ve sac (mevcut boya/kaplama var) Yüzeye sağlam tutunan alkit, epoksi veya çinko silikat esaslı eski boyalar Jetgips® Fire alt zemi-
ni için uygundur. Diğer mevcut kaplamalar kaldırılmalıdır. Yüzey üzerindeki eski boya/kaplama ve 
sıvalar kaldırılamıyorsa, Jetgips® Fire ve yüzey arasında taşıyıcılık ve tutunma testi yapılmalıdır.

Beton (boyasız/kaplamasız) Beton üzerinde kalan kalıp yağı vb. cüruf ve kirler uygun araç ve yöntemlerle temizlenmelidir.

Beton (boyalı/kaplamalı) Mevcut kaplama ve boyalar kaldırılmalıdır. Yüzey üzerindeki eski boya/kaplama ve sıvalar 
kaldırılamıyorsa, Jetgips® Fire ve yüzey arasında taşıyıcılık ve tutunma testi yapılmalıdır.
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Jetgips® Fire
Yangına dayanıklı alçı sıva

Paketleme

Tanım Birim Değer Standart

Yangına tepki - A1 TS EN 13501-1

Basınç dayanımı N / mm2 ≥ 1.7 TS EN 1015-11

Aderans / tutunma dayanımı N / mm2 ≥ 0.1 (çelik veya beton üzerine)
≥ 0.05 (galvaniz çelik üzerine)

TS EN 13279-2

Su buharı geçirgenliği μ 8 TS EN 12086

pH değeri - 12 - 13 -

Donma başlangıcı dk yakl. 90 - 170 -

Donma bitimi dk yakl. 180 - 300 -

Kuru yoğunluk (toz) kg/m3 500 - 600 -

Sertleşmiş harç yoğunluğu kg/m3 yakl. 750 TS EN 1015-10

Verimlilik (100 kg) l yakl. 140 -

* Teknik değerler geçerli standarda göre test edilerek elde edilmiştir. Şantiye koşullarında değişiklik gösterebilir.

Teknik Özellikler*

Ürün Yakl. Sarfiyat (kg/m2) Yakl. Verim (m2/torba)

Jetgips® Fire (10 mm kalınlık için) 6.7 3.0

** Malzeme sarfiyatı yaklaşık değer olarak verilmiştir, uygulama alt zeminine göre değişiklik gösterebilir. 

Malzeme Sarfiyatı**

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Jetgips® Fire 20 50 548514

Ekim 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k
http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php


Jetgips® Fire
Fire resistant gypsum plaster

Plaster Systems

Product Description
Jetgips® Fire is a fire resistant gypsum plaster for interior spaces. Consists of 
gypsum as a binder in combination with a special mix of lightweight aggregates 
and additives to ensure good machine application.

 ■ Plaster mortar group  PIV (DIN 18550)

Storage
TBags should be stocked in dry environment that shall not contact water and 
over the wooden pallets horizontally on a flat line. Partly open and/or dama-
ged bags should not be used. The duration for the storage is 6 months. The 
product should not be stored in environments where the temperature is higher
than 45 °C’.

Reference Standard
Jetgips® Fire is certified according to the European Technical Assessment  
ETA -11/0229. It has CE label and IBR certificate.

Field of Application
Jetgips® Fire is a product especially developed to provide passive interior fire 
protection. The function of the product is to protect the listed load bearing 
capacity  of the construuction elements against fire.

 ■ Concrete ceilings and walls
 ■ Concrete beams and supports
 ■ Steel beams and supports
 ■ Composite Floor ( Trapezoid sheet metal with concrete)

Properties
 ■Fire resistance

REI 240 Concrete ceiling and walls
R 180 Concrete columns and beams
R 120 Steel columns and beams
REI 120 Composite Floor (Trapezoid sheet metal with concrete)

 ■ Easy machine application
 ■ Easy application and high performance
 ■ Gypsum based
 ■ Interior use
 ■ White color
 ■Usability in food production spaces

Jetgips® Fire 
Technical Data Sheet 06/2018

®
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Jetgips® Fire
Fire resistant gypsum plaster

Application

Substrate Pretreatment
All substrates on which the product is applied, must be stable, clean and dry 
and free of grease and dust. Old, unstable coatings and layers should be re-
paired. Bonding testing of Knauf Jetgips® Fire is recommended before each 
 new application.  The above table must be observed for pretreatment. 
.

Application Tools
Knauf PFT® Plaster Machine G4 / G4X

 ■ Rotor: D4-3 or D6-3
 ■ Stator: D4-3 or D6-3
 ■ Mortar hoses: Ø 25 mm
 ■ Spray nozzle: Ø 10 or 12 mm
 ■ Transfer distance: 25 m
 ■ Mixing shaft:  G4

Application
The consistency of the mortar suitable for spraying  with the machine must be  
 adjusted with the corresponding amount of water mix (approx. 1.3 to 1.5 bar/ 
meter mortar hose).  The spray pattern varies depending on the air nozzle to 
be used. Plaster mortar should be applied in such a way that the required
thickness of the plaster is reached by spraying homogeneously in thin layers in 
equal amounts at a distance of approximately 30 cm from the surface. During
spraying the application thickness should be controlled continuously. Depend-
ing on the temperature, the application should not be interrupted  for more than
10-15 minutes.

Application Thickness
Refer to the Jetgips® Fire Brochure for the required plaster thickness consider-
ing the fire resistance times.
Min thickness 6 mm
Max thickness 40 mm

Application Temperature
Application is not recommended in temperatures below  +5 °C or above +40°C. 
Newly applied plaster should be protected against direct sun, frost, rain and 
wind until it is fully dried.

Working Time
It varies between 160-180 minutes  depending on the plaster surface 
.

Hardening Time
If a good ventilation is provided, quick setting of the plaster can be ensured.  If 
hot asphalt is to be applied to the space after the plaster, a very strong ventila-
tion must be provided in order to prevent thermal stresses.  Hardening time; 
For 10 mm plaster thickness, it is 14 days depending on the ambient tempera-
ture, humidity and ventilation. In case of inappropriate temperature and humidity, 
hardening time may increase. 

Plaster Surface
Jetgips® Fire finished plaster surface is rough.  If necessary the plaster 
dsurface can be smoothed with a gauge, and a fter drying, a smooth surface 
can be obtained with a flat-surface finishing plaster.
Any coating that can be applied after this process should be selected in such 
a way that it does not affect / reduce the fire resistance of the plaster.

Note Jetgips® Fire, is not suitable for static repair of concrete.

Safety Instructions
  ■ Wash your hands with plenty of water after handling.
  ■ Use protective gloves/ protective clothing/ eye protection/face protection     

■ In case of contact with eye: Rinse your eyes cautiously with water for a se-
 veral minutes. If you have lens and if they are easy to be removed, they should
be taken off and rinsing should be continued.

     ■ If eye irritation is permanent: Get medical advice/attention. 

  Storage and Storage Conditions
     ■ Bags should be stocked in a dry environment that shall not contact water and 
over the pallets.

 ■ They should be stocked horizontally over a flat line.
     ■ They should be avoided direct sunlight. 

 Surface / Floor              Pretreatment

  Steel profile and sheet (unpainted / uncoated)                         Rusted areas should be identified and old coatings should be removed if necessary. After the rust has

                                                                                                  been removed, alkyd, epoxy or zinc silicate based anticorrosive paint / coating should be applied to the

                                                                                                  construction according to the manufacturer's instructions.

  Steel profile and sheet (painted / coated)                               Old paints based on alkyd, epoxy or zinc silicate that adhere to the surface are suitable for Jetgips®  Fire  
                                                                                                  substrate. Other existing coatings should be removed. If old paints / coatings and plasters on the  surface
                                                                                                  cannot be removed, bearing / bonding test must be performed between the Jetgips® Fire and the surface.
  Concrete (unpainted / uncoated)                                            Slag and dirt such as mold, oil remaining on concrete should be removed by suitable tools and methods.

Beton üzerinde kal                                                                    Concrete (painted / coated)                                                    Existing coatings and paints should be removed. If old paints / coatings and plasters on the surface cannot

                                                                                                                                                                                                  be removed, bearing / bonding test must be performed between the Jetgips® Fire and the surface.
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Jetgips® Fire
Fire resistant gypsum plaster

Packaging

Description Unit                                                   Value                                              Standard

Reaction to fire: - A1                               TS EN 13501-1

Compressive streng N / mm2                                              ≥1.7                              TS EN 1015-11

Adherence/Bonding strength      N / mm2                         ≥0.1 (on steel or concrete)
  ≥ 0.05 (on steel galvanized steel)

   TS EN 13279-2

Water vapor permeability                                                            µ                                                            8                                TS EN 12086

pH value                                                                                     -                                                          12 - 13 -

Hardening start                                                                          minutes                         approx. 90 - 170                                        -

End of hardening                                                                       minutes                                 approx. 180 - 300                                       -

Dry density (dust)        kg/m3                                                                    500 - 600                                        -

Hardened mortar density        kg/m3                                                   approx. 750                                 TS EN 1015-10

Productivity (100 kg)     l                                          approx. 140                                                -

* Technical values have been obtained by testing according to the applicable standard.  May vary in site conditions.

Technical Properties*

Product                                                                                    Approx. Consumption (kg/m2)                   Approx. Yield (m2/bags)

Jetgips® Fire (for 10 mm thickness) 6.7 3.0

** Material consumption is approximate and may vary according to application substrate.

Material Consumption**

Description                                                                                    Mass (kg)                           Packaging (bags/palette)                       Product Code

Jetgips® Fire                   20                                                                                           Please contact us for product 
and price information.

June 2018

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr                                             Headquarters: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Phone: 0312 297 0100  Fax: 0312 266 4506

Knauf A.Ş has the right to change all information within this brochure. All rights reserved. Not to be reproduced 
and copied. 

System Performance Properties 
See for detailed information;
Knauf Technical
Document Center

Application
It is recommended to adhere to the technical details and application methods
indicated in Knauf system brochures for application.

http://www.knauf.com.tr
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http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php


Jetgips Ultra®

Bina için hafif sıva alçısı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekanlarda makine ile uygulanan perlitli sıva alçısıdır.

Depolama
Torbalar ahşap paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir 
ortamda, düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış 
ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 
aydır. 

Referans Standart
TS EN 13279 - 1 Tip : B4, Bina için hafif sıva alçısı

Kullanım Alanları
İç mekanlarda tuğla, briket, gaz beton, brüt beton, bims blok ve çimento 
esaslı sıva yapılmış yüzeyler

Özellikleri 
 ■ Nefes alma özelliği

 ■ Uygulama sonrası perdah işlemi gerektirmeyen pürüzsüz yüzey

 ■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

 ■ Isı yalıtımına katkı

 ■ Uzatılmış çalışma süresi

 ■ Kolay ve hızlı uygulama

Jetgips Ultra® 
Ürün Teknik Föyü 12/2019
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Jetgips Ultra®

Bina için hafif sıva alçısı

Uygulama
Alt Yüzey Hazırlık
Yüzeyin durumu sıvanın yapışması açısından çok önemlidir. Bu nedenle 
yüzey mutlaka kontrol edilmelidir. Yüzey üzerinde kireç, küf, leke, gevşek 
parça ve dökülen kısımlar varsa temizlenmelidir. Yüzeyi kontrol ederken 
özellikle aşağıda belirtilen durumlara dikkat edilir ve gerekli tedbirler alınır:

 ■ Yüzeyin elverişli olmaması (örn. kaba pislikler, küflenmeler, kaygan yüzey-
ler, yağlanmış yüzeyler, emiciliği her noktada aynı olmayan yüzeyler, don-
muş yüzeyler, değişik türden yüzey malzemeleri)

 ■ Yapı neminin çok yüksek olması
 ■ Pürüzün fazla olması

El ile kontrol, yüzeyin tozlu ve kirli olup olmadığını anlamak için yapılır. El ile 
kontrol mutlaka birden çok noktada yapılmalıdır. Toz ve kir, süpürge veya fır-
ça ile temizlenir, gerekirse yıkanır ve kuruması beklenir. Uygulamada oda ve 
zemin sıcaklığının 5°C’nin altına düşmemesine dikkat edilir. Sıcaklık klasik 
kontak termometre veya kızılötesi termometre ile ölçülebilir.

Uygulama
 ■ Yüzey temizliği ve gerekliyse tamiri yapılmalıdır.
 ■ Uygulama öncesinde yüzey aşırı kuru ya da ıslak olmamalıdır.
 ■ Brüt beton yüzeylerde Knauf Betokontakt astar kullanılmalıdır.
 ■ Sıva yapılacak yüzeye, sıva uygulamasının şakülünde ve terazisinde ol-
ması için hizalama (ano) çıtaları hazırlanan harç ile yapıştırılarak konulur.

 ■ Hazır sıva makine alçısı, G4® PFT® makineleri ve karıştırıcı pompalar ile 
karıştırılarak hazırlanır. Makinede sisteme alınacak su miktarı, sıvanın 
mevcut zeminde ve öngörülen alçı kalınlığında kusursuz bir uygulama-
yı mümkün kılacak en ince kıvamda olması için, su ölçer yardımı ile ayar-
lanır. Bu oran genelde 4 - 5 L / 10 kg seviyelerindedir. Hazırlanan harç ko-
layca püskürtme başlığına iletilir ve düzgün, yayılımı kolay bir sıva elde 
edilir. 

 ■ Jetgips Ultra® ano çıtaları arasına yatay hareketle yukarıdan aşağıya doğ-
ru, yüzeyden 10-15 cm uzaklıkta püskürtülmeli ve mastarlanmalıdır. Uy-
gulama kalınlığı duvarda en az 10 mm / en fazla 25 mm, tavanda en az         
10 mm / en fazla 15 mm olmalıdır. Daha kalın uygulamalarda ürün kat-
manlar halinde uygulanmalıdır.

 ■ Dış köşelerde Knauf Alçı Köşe Profilleri, farklı malzeme geçişlerinde ise 
Knauf Sıva Donatı Filesi kullanılmalıdır.

 ■ İkinci mastar ilk yüzey tam sertleşmeden yapılmalı, yüzey sertleştikten 
sonra hafif ıslatılarak trifil yapılmalı ve matlaştıktan sonra çelik mala ile 
parlatılmalıdır. 

 ■ Jetgips Ultra® üzerine saten perdah alçısı uygulanmasına gerek yoktur.
 ■ En iyi performans için PFT® makineleri ile birlikte kullanılması önerilir.

Uygulama Aletleri
Mala, çelik mala, spatula, PFT® sıva makineleri, ano çıtası ve Knauf Köşe  
Profili

Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altında veya +30°C üstündeki sıcaklıklarda uygulama yapılması 
önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan 
güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak 180 - 220 dakika arasında değişiklik göstermek-
tedir.

 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Güvenlik İbareleri
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Jetgips Ultra®

Bina için hafif sıva alçısı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Renk - Beyaz, beyaz-gri, beyaz-bej

Uygulanabilir kalınlık mm 10 - 25 (Duvarda)
10 - 15 (Tavanda)

CaSO4 oranı % ≥ 50

Basınç dayanımı N / mm2 > 2

Yangına tepki - A1

Kullanma süresi dk 180 - 220

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 4 - 5

Uygulama sıcaklığı °C 5 - 30

Raf ömrü ay 6

Teknik Özellikler

Ürün Birim Sarfiyat

Jetgips Ultra® (10 mm kalınlık için) kg/m2 yakl. 11

Malzeme Sarfiyatı

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Jetgips Ultra® 35 45 140436

Aralık 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k
http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g


Jetgips Ultra®

Lightweight gypsum building plaster

Plaster Systems

Product Description
Perlite containing premixed gypsum-based dry mortar for interior surfaces.

Delivery, Storage and Handling
Bags should be kept in a dry environment in their original packages on pallets 
horizontally. Pallets should be prevented from direct contact with water and 
should not be exposed to direct sunlight. Seal damaged and opened bags 
should not be used. The product can be stored for 6 months.

Standard
TS EN 13279 - 1 Type : B4, Lightweight gypsum building plaster
Fields of Application
Surfaces for all interior walls and ceilings;
All kind of masonry like brick, briquette, pumice block, aerated concrete etc., 
exposed concrete, as well as on cement plasters.

Suitable for room humidity including domestic kitchens and bathrooms (e.g. 
WC’s in schools and bathrooms in hotels, hospitals, residential-care and 
nursing homes)

Properties
 ■ Air flow permeability
 ■ Smooth surfaces for fine finishing
 ■ A1 class material (non combustible) 
 ■ Contribution to thermal and sound insulation values
 ■ Extended working time
 ■ Easy and fast application

Jetgips Ultra®

Technical Data Sheet 12/2019
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Jetgips Ultra®

Lightweight gypsum building plaster

Application
Substrate and pretreatment 
Clean the substrate of dust and loose parts and remove, ensure that the sur-
face is smooth. All substrates must be stable, dry, even and free of grease 
and dust as well as free of any residual substances that may reduce the ad-
hesion. 

Suitable primer depending on the substrate should be aplied before applica-
tion.  Ensure that the drying time for the primer coats is observed before con-
tinuing work. 

With a material change in the plaster substrate, with insulation boards, etc., 
reinforcement mesh should be used.

Application
 ■ Clean the surface and repair if necessary.
 ■ The surface should not be over dry or wet before the application.
 ■ Use aligning (ano) strips during plaster application for a leveled surface.
 ■ Spray Jetgips Base® from top to bottom between the ano strips with a dis-
tance of 10-15 cm and strike-off. Application thickness should be minimum 
10 mm and maximum 25 mm on the wall and minimum 10 mm and maxi-
mum 15 mm on the ceiling. Apply the product as levels for thicker applica-
tions.

 ■ Use Knauf Gypsum Corner Profiles for external corners and use Knauf 
Plaster Mesh for different material transitions.

 ■ Strike off with a steel trowel and/or a hand straight edge for the second ti-
me before the surface is hardened completely. 

 ■ There is no need to apply finishing plaster on to Jetgips Ultra®.
 ■ Use PFT Plaster Machines for the best performance. 

Application tools 
Trowel, steel trowel, spatula, PFT plaster machines, aligning strips, corner 
profile

Application temperature
Do not apply material at air and/or substrate temperatures below +5°C and 
above +30°C.  Protect freshly applied mortar and applied plaster from frost 
until fully dry.

Working time 
About 180-220 minutes depending on the plaster substrate.

 ■ Wash hands with plenty of water after handling.
 ■ Use protective gloves / protective clothing / eye protection / face protecti-
on.

 ■ In case of contact with eyes: Rinse your eyes cautiously with water for se-
veral minutes. If there is a lens remove it and continue to rinse.

 ■ If eye irritation persists: Get medical advice / attention.

Safety Instructions
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Jetgips Ultra®

Lightweight gypsum building plaster

Packaging

Description Unit Value

Color - White, white-grey, white-beige

Application thickness mm 10 - 25 (wall)
10 - 15 (ceiling)

CaSO4 gypsum ratio % > 50

Compressive strength N/mm2 > 2

Reaction to fire - A1

Working time min. 180 - 220

Water ratio (for 10 kg mortar) L 4 - 5

Application temperature °C 5 - 30

Shelf life month 6
 

Technical Properties

Product Unit Consumption

Jetgips Ultra® (10 mm thickness) kg/m2 approx. 11

Material Consumption

Description Weight (kg) Packaging (pcs/pallet) Material Number

Jetgips Ultra® 35 45 140436

December 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.

System Performance Values 
Please check for detailed information;
Knauf Technical Website
Document Center

Application
It is suggested to follow the technical details which given on Knauf system 
brochures for application.

http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k
http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php


Jetsatengips
Saten makine alçısı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekanlarda makine ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah alçısıdır.

Depolama
Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş 
ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
TS EN 13279-1 Tip: C6, İnce uygulanabilir alçı

Kullanım Alanları
Alçıpan® kaplanmış yüzeyler, alçı sıva ile kaplanmış yüzeyler, çimento bazlı 
sıva yapılmış yüzeyler, boya, duvar kağıdı vb. son kat uygulama yapılacak 
yüzeyler üzerinde kullanılabilir.

Özellikleri 
 ■ Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey

 ■ Kolay ve hızlı uygulama

 ■ Airless sıva makinesi ile uygulanabilme

 ■ Uzatılmış çalışma süresi

 ■ A1 sınıfı alev almaz malzeme

Jetsatengips
Ürün Teknik Föyü 10/2019
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Jetsatengips
Saten makine alçısı

Uygulama
Uygulama

 ■ Yüzey temizliği ve gerekliyse tamiri yapılmalıdır.
 ■ Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir 
parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra meka-
nik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karış-
tırılmalıdır.

 ■ Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
 ■ Jetsatengips, pistonlu, havasız püskürtme makinesi ile yüzeye ince bir ta-
baka halinde soldan sağa doğru uygulanır. İlk kat uygulama kuruduktan 
sonra ikinci kat aşağıdan yukarıya doğru uygulanmalıdır. Yüzey kurudu-
ğunda zımpara işlemi uygulanabilir.

 ■ Derz dolgu uygulamalarında Fugagips Derz Dolgu Alçısı kullanılmalıdır.

Uygulama Aletleri
Airless makine
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni 
uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve 
rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Yüzeye bağlı olarak 70 ila 80 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.
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Jetsatengips
Saten makine alçısı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Yangına tepki - A1

CaSO4 oranı % > 50

Basınç dayanımı N / mm2 ≥ 2

Eğilmede çekme dayanımı N / mm2 ≥ 1

Uygulama sıcaklığı °C ≥ 5

Karışım suyu miktarı (10 kg için) L 7 - 8

İşlenebilirlik süresi dk 70 - 80

Donma süresi dk 140 - 180

Raf ömrü ay 6
 

Teknik Özellikler

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

Ekim 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Jetsatengips 30 50 232339

Ürün Birim Sarfiyat

Jetsatengips (1 mm kalınlık için) kg/m2 1

Malzeme Sarfiyatı

http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g
http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k


JETSATENGİPS

30 kg / bag

Machine applied gypsum finishing plaster for interior applications.

▪ Smooth surfaces for fine finishing
▪ Easy and fast application
▪ Application with airless plaster machine
▪ Extended application duration
▪ A1 class material (non combustible)

Storage
▪ Bags should be kept in a dry environment in their original packages on 
pallets to prevent direct contact with water.
▪ It is proposed to keep the bags horizontally on a flat surface during 
transportation and stocking.
▪ Pallets should not be exposed to direct sunlight.

Standards referred to
TS EN 13279 - 1 Type: C6, thin applied plaster

Fields of Application
▪ Dry wall applications
▪ Surfaces with gypsum base plasters
▪ Surfaces with cement base plasters
▪ Surfaces ready for fine finishes like paint, 
wall paper etc.

General Properties

 Weight  
(kg)

Packaging 
(pcs./pallet) Shelf Life

JETSATENGİPS 30 ≤ 50 6 month

Technical Properties
Reaction to fire A1
CaSO4 gypsum ratio >50
Mean pressure resistance (N/mm2) ≥2
Mean bending resistance (N/mm2) ≥1
Consumption for (1 mm thickness) 1 kg / m²
Application temperature ≥ 5 °C
Duration for application 70 - 80 min
Duration for hardenning 140 - 180 min

For quality certificates visit: http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp

For recommended price list visit: http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp



Kargips
Kartonpiyer alçısı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekan tavan ve sütun dekorasyonlarında kullanılan kartonpiyer alçısıdır.

Depolama
Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş 
ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
TS EN 13279-1 Tip: C1, Lifle güçlendirilmiş alçı elemanları için yapı alçısı

Kullanım Alanları
Kartonpiyer uygulamaları ve onarımında, iç mekan tavan ve sütun üst 
başlıklarında, duvar tavan süslemelerinde kullanılır.

Özellikleri 
 ■ Pürüzsüz görünüm

 ■ Yüksek beyazlık derecesi

 ■ Kolay işlenebilirlik

 ■ Çabuk donma

 ■ Kartonpiyer yapıştırma

Kargips
Ürün Teknik Föyü 12/2019
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Kargips
Kartonpiyer alçısı

Uygulama
Uygulama

 ■ Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir 
parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra meka-
nik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karış-
tırılmalıdır.

 ■ Harç hazırlandıktan sonra 10-15 dakika içinde kullanılmalıdır.
 ■ Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
 ■ Kalıplar mutlaka kalıp yağı ile yağlanmalıdır.
 ■ Kalıptan çıkarılan alçı tamamen kuruyana kadar ortam sıcaklığında bekle-
tilmeli, alçının montaj sırasında çatlaması ve kırılması önlenmelidir.

 ■ Ortam çok kuru ise kartonpiyer takılmadan önce nemlendirilmeli, uygula-
nacak yüzey çok düzgün ise pürüzlendirilmelidir.

Uygulama Aletleri
Spatula, mala, şekillendirme aletleri vb.
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni 
uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve 
rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Yüzeye bağlı olarak 25 ila 30 dakika arasında değişiklik göstermektedir.

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.
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Kargips
Kartonpiyer alçısı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Renk - Beyaz

CaSO4 oranı % > 50

Yüzey sertliği N / mm2 (2h) ≥ 4,0
(7d) ≥ 10,0

Eğilmede çekme dayanımı N / mm2 (2h) ≥ 1,5
(7d) ≥ 3,0

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 7 - 7,5

Uygulama sıcaklığı °C ≥ 5

İşlenebilirlik süresi dk 10 - 15

Donma süresi dk 25 - 30

Raf ömrü ay 6
 

Teknik Özellikler

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

Aralık 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Kargips 25 60 602098

3 180 133417

http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g
http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k


KARGİPS

High quality gypsum used for modelling and decorative moulding in interior 
applications.       

▪ Smooth surface appearance
▪ Pure white 
▪ Easy to work with
▪ Fast hardening 
▪ Papier mache adhesive quality

Standards referred to
TS EN 13279 - 1 Type: C1, Gypsum for fibre reinforced gypsum plasters.

30 kg / bag

Fields of Application
▪ Papier mache installations and reparation
▪ Indoor ceilings and column heads
▪ Wall and ceiling decorative mouldings

Storage
▪ Bags should be kept in a dry environment in their original packages on 
pallets to prevent direct contact with water.
▪ It is proposed to keep the bags horizontally on a flat surface during 
transportation and stocking.
▪ Pallets should not be exposed to direct sunlight.

General Properties

 Weight  
(kg)

Packaging 
(pcs./pallet) Shelf Life

KARGİPS 30  ≤ 50 6 month

Technical Properties
Water mixing ratio (L) (for 10 kg) 7 - 7,5
Reaction to fire A1
CASO4 gypsum ratio (%) >50

Mean pressure resistance (N / mm²) (2h) ≥ 4,0
(7d) ≥ 10,0

Mean bending resistance (N / mm2) (2h) ≥ 1,5
(7d) ≥ 3,0

Application temperature ≥ 5 °C
Duration for application 10 - 15 min
Duration for hardenning 25 - 30 min

For quality certificates visit: http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp

For recommended price list visit: http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp



Jetgips Ultra 40®

Isı yalıtım amaçlı sıva alçısı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekanlarda makine ile uygulanan ısı yalıtım amaçlı, perlitli sıva alçısıdır.

Depolama
Torbalar ahşap paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir 
ortamda, düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır. Kısmen açılmış ve/
veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
TS EN 13279 - 1 Tip : C4, Isı yalıtım amaçlı sıva alçısı

Kullanım Alanları
İç mekanlarda tuğla, briket, gaz beton, brüt beton, bims blok ve çimento 
esaslı sıva yapılmış yüzeyler

Özellikleri 
 ■ Nefes alma özelliği

 ■ Isı yalıtımına katkı

 ■ Uygulama sonrası perdah işlemi gerektirmeyen pürüzsüz yüzey

 ■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

 ■ Uzatılmış çalışma süresi

 ■ Knauf Jetgips Ultra®’ya göre %40’a kadar daha fazla alan kaplama 

 ■ Kolay ve hızlı uygulama

Jetgips Ultra 40®

Ürün Teknik Föyü 10/2019
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Jetgips Ultra 40®

Isı yalıtım amaçlı sıva alçısı

Uygulama
Alt Yüzey Hazırlık
Yüzeyin durumu sıvanın yapışması açısından çok önemlidir. Bu nedenle 
yüzey mutlaka kontrol edilmelidir. Yüzey üzerinde kireç, küf, leke, gevşek 
parça ve dökülen kısımlar varsa temizlenmelidir. Yüzeyi kontrol ederken 
özellikle aşağıda belirtilen durumlara dikkat edilir ve gerekli tedbirler alınır:

 ■ Yüzeyin elverişli olmaması (örn. kaba pislikler, küflenmeler, kaygan yüzey-
ler, yağlanmış yüzeyler, emiciliği her noktada aynı olmayan yüzeyler, don-
muş yüzeyler, değişik türden yüzey malzemeleri)

 ■ Yapı neminin çok yüksek olması
 ■ Pürüzün fazla olması

El ile kontrol, yüzeyin tozlu ve kirli olup olmadığını anlamak için yapılır. El ile 
kontrol mutlaka birden çok noktada yapılmalıdır. Toz ve kir, süpürge veya fır-
ça ile temizlenir, gerekirse yıkanır ve kuruması beklenir. Uygulamada oda ve 
zemin sıcaklığının 5°C’nin altına düşmemesine dikkat edilir. Sıcaklık klasik 
kontak termometre veya kızılötesi termometre ile ölçülebilir.

Uygulama
 ■ Yüzey temizliği ve gerekliyse tamiri yapılmalıdır.
 ■ Uygulama öncesinde yüzey aşırı kuru ya da ıslak olmamalıdır.
 ■ Sıva yapılacak yüzeye, sıva uygulamasının şakülünde ve terazisinde ol-
ması için hizalama (ano) çıtaları hazırlanan harç ile yapıştırılarak konulur.

 ■ Hazır sıva makine alçısı, G4® PFT® makineleri ve karıştırıcı pompalar ile 
karıştırılarak hazırlanır. Makinede sisteme alınacak su miktarı, sıvanın 
mevcut zeminde ve öngörülen alçı kalınlığında kusursuz bir uygulama-
yı mümkün kılacak en ince kıvamda olması için, su ölçer yardımı ile ayar-
lanır. Bu oran genelde 5 - 7 L / 10 kg seviyelerindedir. Hazırlanan harç ko-
layca püskürtme başlığına iletilir ve düzgün, yayılımı kolay bir sıva elde 
edilir. 

 ■ Jetgips Ultra 40® ano çıtaları arasına yatay hareketle yukarıdan aşağı-
ya doğru, yüzeyden 10-15 cm uzaklıkta püskürtülmeli ve mastarlanmalı-
dır. Uygulama kalınlığı duvarda en az 10 mm / en fazla 25 mm, tavanda en 
az 10 mm / en fazla 15 mm olmalıdır. Daha kalın uygulamalarda ürün kat-
manlar halinde uygulanmalıdır.

 ■ Dış köşelerde Knauf Alçı Köşe Profilleri, farklı malzeme geçişlerinde ise 
Knauf Sıva Donatı Filesi kullanılmalıdır.

 ■ İkinci mastar ilk yüzey tam sertleşmeden yapılmalı, yüzey sertleştikten 
sonra hafif ıslatılarak trifil yapılmalı ve matlaştıktan sonra çelik mala ile 
parlatılmalıdır. 

 ■ Jetgips Ultra 40® üzerine saten perdah alçısı uygulanmasına gerek yoktur.
 ■ En iyi performans için PFT® makineleri ile birlikte kullanılması önerilir.

Uygulama Aletleri
Mala, çelik mala, spatula, PFT® sıva makineleri, ano çıtası ve Knauf Köşe  
Profili

Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altında veya +30°C üstündeki sıcaklıklarda uygulama yapılması 
önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan 
güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak 180 - 220 dakika arasında değişiklik göstermek-
tedir.

 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Güvenlik İbareleri
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Jetgips Ultra 40®

Isı yalıtım amaçlı sıva alçısı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Renk - Beyaz, beyaz-gri, beyaz-bej

Uygulanabilir kalınlık mm 10 - 25 (Duvarda)
10 - 15 (Tavanda)

Yangına tepki - A1

Isı iletim katsayısı λ W / mK 0,30

Kullanma süresi dk 180 - 220

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 5 - 7

Uygulama sıcaklığı °C 5 - 30

Raf ömrü ay 6

Teknik Özellikler

Ürün Birim Sarfiyat

Jetgips Ultra 40® (10 mm kalınlık için) kg/m2 yakl. 8

Alçı Sıva Köşe Profilleri (U / V / Alüminyum) m Projeye göre

Delikli Köşe Profili 90°/135° (Çelik / Alüminyum) m Projeye göre

Sıva Filesi* (100 gr) m2 Uygulamaya göre

* Çatlama riski yüksek olan yüzeylerde (ek yerleri birbiri üzerine 10 cm bindirilerek) ve/veya malzeme geçişlerinde kullanılır.

Malzeme Sarfiyatı

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Jetgips Ultra 40® 25 60 517102

Ekim 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k
http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g


Satengips
İnce uygulanabilir alçı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekanlarda el ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah alçısıdır.

Depolama
Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş 
ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
TS EN 13279 - 1 Tip: C6 İnce uygulanabilir alçı

Kullanım Alanları
Alçı plaka, çimento veya alçı sıva ile kaplanmış duvarlar, düzgün kara sıva 
ve brüt beton, kirli ve boyanmış yüzeyler üzerine tek veya çift kat olarak 
uygulanır. Boya ve duvar kağıdı gibi yüzey sonlama uygulamalarından önce, 
düzgün ve pürüzsüz yüzey elde edilmesinde kullanılır. 

Özellikleri 
 ■ Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey

 ■ Kolay ve hızlı uygulama imkanı

 ■ Yüksek aderans

 ■ Uzatılmış çalışma süresi

 ■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

Satengips
Ürün Teknik Föyü 12/2019
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Satengips
İnce uygulanabilir alçı

Uygulama
Uygulama

 ■ Yüzey temizliği ve gerekliyse tamiri yapılmalıdır.
 ■ Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir 
parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra meka-
nik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karış-
tırılmalıdır.

 ■ Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
 ■ Satengips yüzeye mala ile kalınlığı maks. 1 mm olacak şekilde ince bir ta-
baka halinde uygulanmalıdır.

 ■ Derz dolgu uygulamalarında Satengips yerine Fugagips derz dolgu alçı-
sı kullanılmalıdır.

Uygulama Aletleri
Spatula, mala vb.
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni 
uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve 
rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak 90 ila 100 dakika arasında değişiklik göstermek-
tedir.

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.
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Satengips
İnce uygulanabilir alçı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Renk - Beyaz

CaSO4 oranı % > 50

Yangına tepki - A1

Basınç dayanımı N / mm2 ≥ 2

Eğilmede çekme dayanımı N / mm2 ≥ 1

İşlenebilirlik süresi dk 90 - 100

Donma süresi dk 180 - 220

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 7 - 8

Uygulama sıcaklığı °C ≥ 5

Raf ömrü ay 6
 

Teknik Özellikler

Ürün Birim Sarfiyat

Satengips (1 mm kalınlık için) kg/m2 1

Malzeme Sarfiyatı

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

Aralık 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Satengips 25 60 506420

3 180 133418

http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g
http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k


Satengips
Finishing plaster

Plaster Systems

Product Definition
Hand applied gypsum finishing plaster for interior applications. 

Delivery, Storage and Handling
The bags should be stored horizontally on a flat surface such as a wooden 
pallet and kept dry so that they do not come into contact with water. Partly 
opened and / or damaged bags should not be used. Product shelf time is 6 
months. 

Standards Comply With
TS EN 13279 - 1 Type: C6, thin applied plaster

Fields of Application
Hand applied gypsum plaster as a final coat of surface finish for interior 
applications. It is applied as single or double coat on gypsum boards, cement 
or gypsum applied surfaces, exposed concrete, base plasters with smooth 
surfaces, dirty and painted surfaces etc. It is also applied before finishings 
like wallpaper and paint to create a smooth surface.

Properties 
 ■ Smooth surfaces for fine finishing

 ■ Easy and fast application

 ■ High adherence quality

 ■ Extended application duration

 ■ A1 class material (non combustible)

Satengips
Technical Data Sheet 12/2019
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Satengips
Finishing plaster

Application
Application

 ■ Clean the surface and repair if necessary.
 ■ Pour the plaster into the water in a clean container according to the ap-
propriate mixture ratio until it exceeds the water surface for one finger. Af-
ter waiting for 2-3 minutes, mix at low speed with a mechanical mixer until 
achieving a good mixture.

 ■ Do not add water and gypsum to the pulped mortar.
 ■ Satengips should be applied as a thin layer with a thickness of maximum 1 
mm on the surface with trowel.

 ■ Use Fugagips joint filler instead of Satengips for filling joints.

Application Tools
Trowel, steel trowel, etc.
Application Temperature
Do not apply below +5°C ambient, material and / or floor temperature.  Fresh 
mortar should be protected against frost and quick drying.

Working Time
90-100 minutes acc. to substrate

Safety Instructions
 ■ Wash hands with plenty of water after handling.
 ■ Use protective gloves / protective clothing / eye protection / face protecti-
on.

 ■ In case of contact with eyes: Rinse your eyes cautiously with water for se-
veral minutes. If there is a lens remove it and continue to rinse.

 ■ If eye irritation persists: Get medical advice / attention.



33

Satengips
Finishing plaster

Packaging

Description Unit Value

Color - White

CaSO4 gypsum ratio % > 50

Reaction to fire - A1

Mean pressure resistance N / mm2 ≥ 2

Mean bending resistance N / mm2 ≥ 1

Duration for application minute 90 - 100

Duration for hardening minute 180 - 220

Amount of mixing water (for 10 kg dry plaster) L 7 - 8

Application temperature °C ≥ 5

Shelf life month 6
 

Technical Properties

Product Unit Consumption

Satengips (for 1 mm thickness) kg/m2 1

Material Consumption

System Performance Values 
Please check for detailed information;
Knauf Technical Website
Document Center

Application
It is suggested to follow the technical details which given on Knauf system 
brochures for application. 

December 2019

444 YAPI - 9274
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Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Product Weight (kg) Packaging (pcs./pallet) Material Number

Satengips 25 60 506420

3 180 133418

http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k


Uniflott
Esnek derz dolgu alçısı

Kuru Yapı Sistemleri

Ürün Tanımı
Alçıpan® çeşitlerinin birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında 
kullanılan esnek derz dolgu alçısıdır.

Depolama
Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş 
ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
4B - EN 13963: Alçı levhalar için derz malzemesi
Kullanım Alanları
İç cephelerde:

 ■ Alçıpan® birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında
 ■ Cleaneo® Akustik Alçıpan® birleşim derzlerinde (derz bantsız uygulama)
 ■ Brio ve Vidipan zemin plakalarında

 
 
 
 
 
 
 
 

Özellikleri
 ■ Esneklik
 ■ Yüksek çatlama direnci
 ■ Yüksek aderans
 ■ Az büzüşme
 ■ Derz dolgu makinesi ile uygulanabilme
 ■ Hızlı kuruma

Uniflott 
Ürün Teknik Föyü 04/2019
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Uniflott
Esnek derz dolgu alçısı

Uygulama Sıcaklığı
+5°C altında veya +40°C üstündeki sıcaklıklarda uygulama yapılması 
önerilmemektedir. Yeni uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan 
güneş, don, yağmur ve rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak yaklaşık 45 dakikadır (yakl. 20°C için)

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Uygulama
Uygulama

 ■ Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir 
parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika bekledikten sonra meka-
nik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edilene kadar düşük devirde karış-
tırılmalıdır.

 ■ Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir.
 ■ İlk kat derz dolgusu, derz bandı ile birlikte derzin içerisine iyice dolacak şe-
kilde hafifçe bastırılarak 10 cm genişliğinde uygulanmalıdır.

 ■ İki saat sonra ikinci kat Uniflott 20 cm genişliğinde ince bir tabaka halinde 
uygulanmalı ve nemli bir süngerle kenarındaki fazlalıklar alınarak kuruma-
sı için en az 30 dakika beklenmelidir.

 ■ Üçüncü kat Uniflott 30 cm genişliğinde ince bir tabaka halinde uygulanma-
lı, kuruduktan sonra ince dişli zımpara ile hafifçe zımparalanmalıdır.

 ■ Tüm vida başları da en az iki kat olmak üzere derz dolgu alçısı ile doldu-
rulmalıdır. 

 ■ Derz dolgu uygulaması tamamlandıktan sonra yüzeyde delik açma ve kı-
rım işlemleri yapılmamalıdır.

 ■ Cleaneo uygulamaları için ilgili broşürleri inceleyiniz.

Uygulama Aletleri
Spatula, mala vb.
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Uniflott
Esnek derz dolgu alçısı

Nisan 2019
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Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Sistem Performans Özellikleri 
Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®’ın 
kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi 
için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

Paketleme

Tanım Birim Değer

Yangına tepki - A1

Kullanma süresi dk 45

Karışım suyu miktarı (5 kg harç için) L 2,4

Uygulama sıcaklığı °C > 10

Raf ömrü ay 6
 

Teknik Özellikler

Ürün Birim Sarfiyat

W111 Bölme Duvar (tek kat)

kg/m2

0,5

W112 Bölme Duvar (çift kat) 0,8

W113 Bölme Duvar (üç kat) 1,1

W625 Duvar Giydirme (tek kat) 0,25

D112 Asma Tavan (tek kat) 0,3

D112 Asma Tavan (çift kat) 0,5

Malzeme Sarfiyatı

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Uniflott 5 200 253630

25 42 253631

http://www.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=
http://www.teknik.knauf.com.tr/tr/
http://www.teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php


UNIFLOTT

Gypsum based, flexible joint filler for gypsum boards.     
  

25 kg / bag

▪ Flexibility   
▪ High adherence   
▪ Fast drying   
▪ Application with joint filler machine. 

Standards referred to 
DIN EN 13963

Fields of Application
▪ Horizontal and vertical gypsum board joints
▪ Ceiling - wall intersection lines

Storage
▪ Bags should be kept in a dry environment in their original packages on 
pallets to prevent direct contact with water.
▪ It is proposed to keep the bags horizontally on a flat surface during 
transportation and stocking.
▪ Pallets should not be exposed to direct sunlight.

General Properties
Weight  

(kg)
Packaging 

(pcs../pallet) Shelf Life

UNIFLOTT 25  1 6 month

Technical Properties
Water mixing ratio - 2,5kg Uniflott (L) 1,2
Initial hardenning (min) 45
Reaction to fire A1 (non-combustible)

Consumption (kg / m2)

Suspended ceiling 0,3 - 0,5
Partition wall 0,5 - 0,8

Wall claddings 0,25 - 0,4
Cleaneo 0,2

For recommended price list visit: http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp



Yapıgips
İç mekan Alçıpan® yapıştırma alçısı

Sıva Sistemleri

Ürün Tanımı
İç mekanlar Alçıpan® yapıştırma alçısıdır.

Depolama
Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Düz bir satıhta paletler üzerinde stoklanmalıdır. Kısmen 
açılmış ve/veya zarar görmüş torbalar kullanılmamalıdır. Direkt güneş 
ışığından korunmalıdır. Ürünün stoklanma süresi 6 aydır. 

Referans Standart
TS EN 14496 : Yapıştırıcı

Kullanım Alanları
Alçı plaka veya polistren levhaların her türlü bozuk zemin üzerine herhangi 
bir konstrüksiyon kullanılmadan yapıştırılarak uygulanmasını sağlar. 

Özellikleri 
 ■ Yüksek yapışma mukavemeti

 ■ Çabuk donma özelliği

 ■ Kolay ve hızlı uygulama

 ■ A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

Yapıgips
Ürün Teknik Föyü 12/2019
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Yapıgips
İç mekan Alçıpan® yapıştırma alçısı

Uygulama
Uygulama

 ■ Yapıştırma işlemine başlamadan önce yüzeyin aşırı kuru ya da ıslak olma-
masına özen gösterilmelidir.

 ■ Temiz bir kaba konulan harç miktarına uygun suya; alçı, suyun yüzeyini bir 
parmak geçene kadar sepelenmelidir. 2-3 dakika beklendikten sonra me-
kanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edene kadar düşük devirde karış-
tırılmalıdır. 

 ■ Hamur haline gelen harca tekrar su ve alçı eklenmemelidir. 
 ■ Hazırlanan Yapıgips, alçı plaka arasına yaklaşık 10 cm çapında ve 30 cm 
aralıklarla, uzunlamasına 3 hat boyunca öbekler halinde uygulanmalıdır. 
(Detaylı bilgi için uygulama klasörüne bakınız.)

 ■ Alçı plakaları yerinde tutabilmek için plaka altına destek parçaları yerleşti-
rilmelidir.

 ■ Alçı plaka destek parçaları üzerinde duvara yapıştırılmalı, mastar ve tera-
zi ile gönyesine getirilmeli ve çapraz mastar kontrolü yapılmalıdır. Destek 
parçaları kaldırılmadan Yapıgips’in donması beklenmelidir.

 ■ Üzerine lavabo, radyatör vb. elemanların asılacağı alçı plakaların tüm ar-
ka yüzeyine, kısa kenarlarda uzunlamasına 3 hat boyunca kesintisiz Yapı-
gips uygulanmalıdır.

Uygulama Aletleri
Spatula, mala vb.
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılması önerilmemektedir. Yeni 
uygulanan sıva tamamen kuruyana kadar doğrudan güneş, don, yağmur ve 
rüzgara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik Süresi
Sıva yüzeyine bağlı olarak 60 ila 80 dakika arasında değişiklik göstermekte-
dir.

Güvenlik İbareleri
 ■ Elledikten sonra elleri bol su ile yıkayın.
 ■ Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kulla-
nın.

 ■ Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Gözünüz-
de lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarıp durulamaya devam edin.

 ■ Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın.

Depolama ve Saklama Koşulları
 ■ Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir or-
tamda stoklanmalıdır.

 ■ Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
 ■ Direkt güneş ışığından korunmalıdır.



33

Yapıgips
İç mekan Alçıpan® yapıştırma alçısı

Paketleme

Tanım Birim Değer

Renk - Beyaz

CaSO4 oranı % > 30

Yapışma mukavemeti (bağ dayanımı) MPa ≥ 0,06

Yangına tepki - A1

İşlenebilirlik süresi dk 30 - 40

Donma süresi dk 60 - 80

Karışım suyu miktarı (10 kg harç için) L 5 - 6

Uygulama sıcaklığı °C ≥ 5

Raf ömrü ay 6
 

Teknik Özellikler

Ürün Birim Sarfiyat

Yapıgips kg/m2 3,5

Malzeme Sarfiyatı

Sistem Performans Özellikleri 
Detaylı bilgi için bakınız;
Knauf Teknik
Doküman Merkezi

Uygulama
Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve 
uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Yüzey Kalitesi Kataloğu
Alçı Kataloğu

Aralık 2019

444 YAPI - 9274
www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr
teknik@knauf.com.tr Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. 06800 Bilkent - ANKARA  Tel: 0312 297 0100  Faks: 0312 266 4506

Knauf A.Ş broşür içerisindeki tüm bilgileri değiştirme hakkına sahiptir. Her hakkı saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz, 
kopyalanamaz.

Tanım Ağırlık (kg) Paketleme (torba/palet) Ürün Kodu

Yapıgips 25 60 506425

http://teknik.knauf.com.tr
http://teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/dokueman-merkezi/index.php
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=480369&c=49031ca2b67d770eb59273533b602705&p=g
https://mdbapi.knauf.com/v1/knauf_pdf_download.php?action=download&a=542526&c=c1ce36ae3ede74d1ddc1e06a84b3578d&p=g
http://www.knauf.com.tr
http://www.teknik.knauf.com.tr
mailto:teknik%40knauf.com.tr?subject=Knauf%20-%20Teknik%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k


YAPIGİPS

Indoor gypsum board gypsum adhesive.

▪ High adherence quality
▪ Reduced hardening time
▪ Easy and fast application
▪ A1 class material (non combustible) 

Standards referred to (Board Type)
TS EN 14496

Fields of Application
▪ Bonding gypsum boards on 
masonry blocks like brick walls, 
briquette walls, concrete, pumice, 
aerated concrete blocks and similar 
surfaces.

Storage
▪ Bags should be kept in a dry environment in their original packages on pallets 
to prevent direct contact with water.
▪ It is proposed to keep the bags horizontally on a flat surface during 
transportation and stocking.
▪ Pallets should not be exposed to direct sunlight.

30 kg / bag

General Properties

 Weight  
(kg)

Packaging 
(pcs./pallet) Shelf Life

YAPIGİPS 30  ≤ 50 6 month

Technical Properties
Water mixing ratio (L) (for 10 kg) 5 - 6
Reaction to fire A1
CaSO4 gypsum ratio (%) >30
Adhesion resistance 0,06 MPa
Consumption 3,5 kg / m²
Application temperature ≥ 5 °C
Duration for application 30 - 40 min
Duration for hardenning 60 - 80 min

For quality certificates visit: http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp

For recommended price list visit: http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp
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