1987 den bugüne gelen inşaat uygulaması deneyiminin ve ileri düzeydeki AR - GE çalışmalarının
sonucu olan Remoll markası yapı sektörünün hizmetindedir.
Remoll; değişen şartlar ve gelişen yöntemlere uygun olarak müşteri odaklı çözümler üretir.
Avrupa standartlarındaki ürün ve hizmet kalitesiyle rekabetin arttığı yapı sektörüne yenilikçi
çözümler getirir.
En yüksek hizmet kalitesini sağlamak ve değişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sürekli olarak
kullanıcı ve uygulamacılarla iletişim halindedir. Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla proje
aşamasından şantiye ve son kullanıcıya ulaşan süreçte kalıcı ve akılcı çözümler sunar.
Ürün kalitesinin arkasında bu başarıyı sağlamak amacıyla gelişmiş bir ar-ge laboratuvarı ve
konusunda uzman bir ekip çalışması yatar. Üretimde teknolojinin son yeniliklerinden faydalanarak
hataya şans tanımaz.
Ponza esaslı tamamen kendine özgü agregasının verdiği güçle, uzun ömürlü, sağlıklı, nefes
alabilen, direnci ve performansı yüksek ürünler sunar. İşlenebilirlikte fark yaratır. Remoll tüm
kullanıcılarını kalitede buluşmaya davet ediyor...
REMOLL MALZEMELERİN USTASI, USTALARIN MALZEMESİ...

Remoll brand, which is the result of construction application experience and advanced R & D
work, is at the service of the building industry since 1987.
Remoll produces customer - focused solutions in accordance with changing conditions and
evolving methods. It brings innovative solutions to the building sector where competition and
product quality were improved at European standards.
It is constantly communicates with users and practitioners to ensure the highest quality of
service and to meet the changing needs. It provides permanent and rational solutions in the
process of reaching the site and the end user from the project stage in order to ensure customer
satisfaction.
In order to achieve this success in product quality, an advanced research development
laboratory and a team of experts are involved. It does not give a chance to the fault by making
use of latest innovations of technology in production.
Company provides Long - lasting, healthy, breathable products with high resistance and
performance with its pumice - based, fully unique aggregate. Remoll invites all users to meet
on quality…
REMOLL MASTER OF MATERIALS AND MATERIALS OF MASTERS
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NEDEN remoll ÇİFT BİLEŞENLİ SİSTEM?
DOĞAL NEMLİ AGREGA YÜKSEK PERFORMANS
Yüksek ısıya maruz kalmayan doğal kum sayesinde çok daha uzun ömürlü yapılar ve sağlıklı mekanlar
Çimento esaslı yapı kimyasalları ve sıvalar temelde 3 bileşenden oluşur. Çimento, kimyasal katkılar ve agrega (hammadde) bileşenleri fabrikada üretim mikserinde karıştırılarak tek torbaya
dolum yapılır. Hammaddenin, çimentoyla aynı torbaya konulabilmesi için tam kurulukta olması gerekmektedir. (Nemli malzemeler çimento ile etkileşime girerek taşlaşmaya neden olur.) Remoll
çift bileşenli sistemde ise agrega ve çimento ayrı ambalajlara konulur.
Bunun 2 sebebi vardır. Birincisi yıkamalı elek sisteminden çıkan doğal agreganın, kurutulma sisteminden çıkan agregaya göre daha yüksek performans sağlamasıdır. Yapılan laboratuvar
çalışmaları, doğal nemlilikteki agreganın kendi özünü ve doğal iç nemini koruması sebebiyle, uzun ömür ve kalite bakımından daha iyi sonuç vermiştir. Tüm remoll ürünleri yıkanmış elenmiş
pomza esaslı doğal kumdan üretilmektedir. Bu sebeple kırma kum veya kalsitle üretilen yapı kimyasallarına göre yapışma gücü, esnekliği ve işlenebilirliği oldukça yüksektir.
Remoll yapı kimyasalları, tekrar suyla karıştırılarak harç yapılacak olan malzemenin, sırf çimentoyla aynı torbada nakledebilmek adına kurutulması yerine çift bileşenli ambalaj sistemini
geliştirerek, hem ekonomik kazanç hem de daha üst ürün elde edilebilmektedir.

NATURAL MOIST AGGREGATE, HIGH PERFORMANCE
Thanks to the natural sand that is not exposed to high heat,
much more durable structures and healthy places.
Cement based building chemicals and plasters, consist of basically 3 components. Cement,
chemical additives and aggregate (raw material) components are mixed in the production mixer in
the factory and filled into one bag. The raw material must be completely dry so that it can be put
in the same bag as the cement. (Moist material interacts with the cement, causing it to crumble.)
Aggregate and cement are placed in separate packages in Remoll dual component system.
There are 2 reasons for this. The first is that the natural aggressive from the washed screen system
provides higher performance than the aggregate from the drying system. The laboratory work has
been done better in terms of longevity and quality due to the natural moisture of the aggressor
protecting its own essence and natural internal humidity. All remoll products are produced from
washed natural pumice based sand. For this reason, adhesion strength, flexibility and workability
are quite high compared to building chemicals produced with crushed sand or calcite.
Remoll building chemicals can be obtained both by economic benefit and by upgrading the double
component packaging system instead of drying the material which is to be mixed with water again
to be transported in the same sack with just cement.

4

www.kibbims.com

WHY remoll DUAL COMPONENT SYSTEM?
MALİYETTE % 35 e VARAN AVANTAJLAR
ADVANTAGES UP TO 35% COST

Sorunsuz kolay işçilik, düşük maliyet, hızlı metraj!
Çift bileşenli sistemin sunmuş olduğu ikinci avantaj ise maliyettir. Tesiste yıkamalı elek sisteminden çıkan doğal agreganın kurutulması için harcanan doğalgaz enerjisinden tasarruf sağlanarak,
ürün maliyetlerinin düşürülmesi sağlanır. Bu sayede, daha yüksek performanslı ürünlerin daha uygun fiyatla kullanıcıya ulaşması sağlanır. Böylece, malzemelerin ustası olan Remoll, ustaların
vazgeçilmez malzemesi olmanın gururunu yaşar.

Remoll; tüm kullanıcıları kalitede buluşmaya davet ediyor.

Easy labor, low cost, quick yardage!
The second advantage of a two - component system is cost. Product costs are reduced by saving the natural gas energy consumed for the drying of the natural aggregate from the screened wash
system, in this way, higher performance products are provided to the users at more affordable prices. Thus, Remoll, the master of the materials, is proud to be the indispensable material of the
masters.

Remoll invites all users to meet in quality.

Avantajları:

• Muadili olan uygulamalara göre çok daha yüksek performans
sağlamaktadır.
• İşçilikten tasarruf sağlamaktadır
• Agreganın doğallığı korunmaktadır.
• Enerji tasarrufu sağlamaktadır.
• Ambalajlamada tasarruf sağlamaktadır.
• Genel anlamda maliyette düşüş sağlamaktadır
• Toplam verimlilik artmaktadır.

Advantages:

• Provides much higher performance than the equivalent
applications.
• Saves from labor
• The nature of the aggregate is preserved.
• Provides energy saving.
• Provides saving in packaging.
• Provides decrease in cost in general terms
• Total productivity increases.

.
.
.
.
.
.

www.remoll.com

5

ÇİFT BİLEŞENLİ REMOLL SIVALAR’LA
YILLARA MEYDAN OKUYUN
Yeni nesil Çift bileşenli TEK KATTA uygulanabilen sıva
REMOLL YAPI KİMYASALLARI, en uygun metrekare maliyetini ve en yüksek uygulamacı performansını sağlayacak “alışılmışın dışında” yeni nesil çift bileşenli tek katta uygulanabilen sıvayı
geliştirdi.
Aylarca titizlikle yapılan şantiye testleri yeni REMOLL çift bileşenli hazır sıvanın, hem proje sahiplerine hem de uygulamacılara alışılmışın dışında avantajlar sağladığını gösterdi. Yapılan şantiye
test sonuçlarına göre, “REMOLL” yapı sıvaları pazarında yeni bir çağ açacağının sinyallerini veriyor. Bu yeni ürün kullanıcılarına birçok avantajı bir arada sunuyor. Yeni konsantre ve çift bileşenli
formülü sayesinde 80 Lt. torbalarda sunulan “Ürünlerimiz”, 120 kiloluk makine sıvaları ile aynı alanı kaplıyor böylece standart makina sıvası ile aynı ağırlıkta yüklendiğinde %35 daha fazla
REMOLL ürünleri nakledilmesine olanak sağlıyor. Sıva makinası ile uygulanabilmesinin yanı sıra normal sıva harç makinesi ve mixer ile de harç hazırlanabilmektedir. Makine imkanının olmadığı
yerlerde el ile de uygulanabilir.

New generation Dual component Plaster that could be applied SINGLE LAYER
REMOLL CONSTRUCTION CHEMICALS has developed a new generation of “double - component” single - ply flooring that offers the most affordable square meter cost and the highest practice performance.
Monthly rigorous construction site tests showed that the new REMOLL dual component ready - to - use provides both unusual advantages to project owners and practitioners. According to the results of
the construction site test, “REMOLL” gives the signals of a new era in the market of building plumbers. This new product offers many advantages to its users. Thanks to our new concentrated and dual
component formulation, our “Products”, which are offered in 80 Lt bags, cover the same area as the 120 kg machine platters, thus allowing 35% more REMOLL products to be transported when loaded at the
same weight as the standard machine plaster. In addition to being applied with a plaster machine, mortar can be prepared with a normal plaster mortar machine and mixer. It can also be applied manually
where the machine is not available.
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DEFY THE YEARS WITH DOUBLE COMPONENT REMOLL PLASTERS

Makina sıvalarına göre %50 daha fazla metraj
Yapılan şantiye testlerine göre ustalar aynı süre içinde standart makina sıvalarına göre en az %50 daha fazla uygulama yapabiliyorlar, bu sayede ustalar daha fazla alanı daha kısa sürede kaplarken
daha az yoruluyor ve böylece günlük iş kapasitelerini ve kazançlarını arttırıyor. Verdiği düzgün yüzey ve işçi performansına olumlu etkisi de işin daha kısa sürede tamamlanmasına olanak
sağlıyor. Aynı miktarda kullanıldığı zaman %35 daha fazla alan kaplaması dolayısıyla şantiyelerde de daha az torbanın taşınması anlamına geliyor. Dahası makinanın temizliğini kolaylaştırıyor
ve ustalarımıza daha uzun çalışma süresi sağlıyor. Yüzeydeki hataları kapama özelliği sayesinde daha düzgün yüzey veriyor ve ardından yapılacak saten uygulamasını da kolaylaştırıyor. REMOLL,
standart makina sıvalarına göre daha çok alan kaplayan, daha kolay taşınan, işçilik, nakliye ve kolay uygulama avantajları sağlayan yeni çift bileşenli hazır sıvası ile makina sıvalarına bugüne
kadar ki sınırları genişleten yeni bir anlayış kazandırıyor. Pomza esaslı olması sebebiyle, mekanlarda ısı yalıtımına da katkıda bulunarak, Tuğla, gaz beton, bimsblok, briket, brüt beton vb tüm
yüzeylerde tek seferde kaba + ince sıva uygulamasının birlikte sonuçlanmasına imkan veriyor.

Düşük Maliyet

Yüksek Performans

Kolay İşçilik

Lower costs

High performance

Easy Workmanship

50 % more yardage comparing to machine Plasters
According to the construction site tests, the craftsmen can apply at least 50% more in the same time period than the standard machine, thus masters are less tired when covering more space in less time
and thus increasing their daily business capacities and profits. The positive effect on the smooth surface and the worker’s performance also allows the work to be completed in a shorter time. When used
in the same amount, it means 35% more area coverage and therefore less baggage to be transported to the sites. Moreover, it facilitates the cleaning of the machine and our craftsmen provide a longer
working time. Thanks to its close - in feature on the surface, it gives a smoother surface and makes the satin application easier. REMOLL offers a new understanding of expanding the boundaries of today’s
machines with new Dual - component ready - to - use plastics, which take up more space than standard machine plants, are easier to transport, and have the advantages of workmanship, transport and ease
of application. Due to the fact that it is pumice based, it contributes to the thermal insulation in the places and allows the application of coarse + fine plaster in all at once on all surfaces such as brick, gas
concrete, pumice block, briquette, gross concrete etc.

www.remoll.com
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ÇİFT BİLEŞENLİ REMOLL SIVALAR
DOUBLE COMPONENT REMOLL PLASTERS

KIŞIN DONMAYAN YAZIN YANMAYAN VE ÇATLAMAYAN, YALITIMLI SIVA SİSTEMLERİ
Remoll hazır sıvaları, geleneksel yöntemle yapılan kaba sıva uygulamalarında harçla kullanılan anolama
yerine alçı sıvada kullanılan ano çıtaları ile uygulanabilir. Bu da zamandan ve işçilikten kazandırır. Priz
yani işlenebilme süresi uzun olduğu için ano yerlerinde dolgu ve tamir izi bırakmamaktadır. Geleneksel sıva
uygulamasında 2 kat uygulama ile pürüzsüz yüzey elde edilebilirken, Remoll hazır sıvaları tek kat uygulamada
8 cm kalınlığa kadar uygulama imkanı vermektedir. Remoll hazır sıvaları kendine özgü hammadde karışımı
sayesinde, yanmama, çatlamama, dökülmeme ve yüksek mukavemet özelliğini bir arada sağlamaktadır.
Remoll hazır sıvaları mevcut bulunan her marka ve türde alçı ve sıva makinesi ile uygulanabilmektedir.
Mevcut uygulamada duvar üzerine 1 kat kaba sıva, üzerine 1 kat kaba alçı, 1 kat karışık alçı ve son kat olarak
saten alçı uygulanır. Aynı duvar için 4 seferde yapılan işlem, geliştirdiğimiz çözümle 2 seferde tamamlanarak
işçilikte ve malzemede %50 ye varan avantaj sağlanabilmektedir.

INSULATED PLASTER SYSTEMS WHICH DON’T FREEZE IN WINTER,
DON’T BURN AND CRACK IN SUMMER.
Remoll ready plaster can be applied with the ano laths instead of traditional method of rough plaster application
with mortar. This also benefits from time and labor. Since the socket can be processed for a long time, no filling or
repair marks are left in the ano places. In the application of traditional plaster, 2 layers of application can obtain a
smooth surface, whereas Remoll ready plots can be applied up to 8 cm thickness in one layer application. Remoll
ready plaster combines the unique raw material mix, non - burning, cracking, spillage and high strength properties.
Remoll ready plaster can be applied with plaster and plaster machine in every brand and type available. In the
present application, one coat of coarse plaster, one coarse plaster, one coarse plaster, and satin plaster as the last
coat are applied on the wall. The process that is done in 4 times for the same wall can be completed in 2 times with
the solution we have developed and it is possible to get an advantage of up to 50% in workmanship and materials.
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TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN!
NE ALÇI SIVA NE DE KARA SIVA!
TÜM SORUNLARINIZA ÇÖZÜM,
YENİ NESİL REMOLL HAZIR SIVA!

FORGET ALL YOU KNOW!
NEITHER GYPSUM PLASTER NOR ROUGHCAST!
SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS,
NEW GENERATION REMOLL READY PLASTER!

Yükünüzü hafifletir, kazancınızı artırır!
Lessens your burden, increases your profit!

İşçilik, binaya gelen yük, zaman ve maliyette kazanç sağlar.
Remoll hazır sıvaları, hem alçı sıvada hem de çimento esaslı sıvalarda yaşanan olumsuzlukları gidermek amacıyla
yıllarca süren ar-ge çalışmaları neticesinde geliştirilmiş ürünlerdir. Alçı sıvada yeterli mukavemet sağlanamadığı
için, okul hastane gibi yoğun trafik olan yapılarda bina bakım maliyetini yükseltmektedir. Su ve nemden etkilenmesi
sebebiyle, kabarma, dökülme, küf ve mantar gibi olumsuzluklar yaşanmaktadır. Duvar kağıdı, boya gibi uygulamalarda
alçı sıva yeterli sağlam yüzeyi veremediği için, astar malzemelerle güçlendirilmesi gerekir. Alçı asidik özelliği sebebi
ile korozyona sebep olarak, metal profil ya da donatıyla temas etmemesi gerekmektedir. Tüm bunların dışında alçı sıva
dış cephelerde uygulanamaz ve bu sebeple çimento esaslı ürünler kullanılır.
Bilinen çimento esaslı sıvalarda ise yeterli incelikte ve pürüzsüzlükte zemin elde edilememekte ve sıcak havalarda hızlı
su kaybı nedeniyle yanma meydana gelerek mukavemet kaybına uğramaktadır. Remoll hazır sıvaları ise çimento esaslı
malzeme ile saten yani pürüzsüz yüzeyi elde edebilmektedir. Diğer çimento esaslı malzemeler de olduğu gibi sonradan
sulamaya gerek yoktur, yanma ve çatlama oluşmaz. Pürüzsüz yüzey elde edebilmek için zımparaya ihtiyaç yoktur.
Pomza esaslı olması sebebiyle ortalama 25 derece sıcaklıkta fırça ile sulandırmak kaydıyla 4 saate kadar işlenebilme,
düzeltme eklenebilme, ve iz bırakmadan tamir olanağı sağlamaktadır. Gözenekli malzemeyle üretilmesinden dolayı ısı
ses yalıtımına destek olmaktadır. Çelik mala, sünger, tirfil ve rulo ile istenilen görünümde yüzey elde edilebilmektedir.
Diğer agregalarda ağırlık ortalama 1600 - 1800 kg / m³ iken, pomza (bims) agrega karışımında 900 kg / m³ hammadde
ağırlığı sebebiyle yapıya daha az yük vermektedir. Ortalama bir hesapla 2 cm kalınlığında sıva uygulamalarında m² de
15 kg yükü kaldırmaktadır. Bu da 20. 000 m² sıva metrajı olan bir inşaatta 300 ton bina yüklerinde hafifleme demektir.

Saves from labor, load for building, time and expenses.
Remoll ready plasters are products developed on the basis of years of research efforts to solve the problems experienced
both in gypsum plaster and cement based plaster. Since sufficient strength cannot be provided in the gypsum plaster, In
buildings with heavy traffic such as schools and hospitals, the cost of building maintenance increases. Due to the influence
of water and moisture, there are problems such as blistering, spillage, mold and fungi. In applications such as wallpaper,
paint, gypsum plaster must be strengthened with primer materials since it cannot give sufficient solid surface. Because of
gypsum acidic property, metal profile should not come into contact with the reinforcement, causing corrosion. Apart from
all these, gypsum plaster cannot be applied to exterior facades and therefore cement based products are used.
In known cement based plasters, the ground is not obtained with sufficient fineness and smoothness. And because of
the rapid loss of water in hot weather, it is burning and is suffering from loss of strength. Remoll ready plaster is able to
achieve satin (smooth surface) with cement based material. As with other cementations materials, there is no need for
subsequent irrigation, no burning or cracking. There is no need for sanding to obtain a smooth surface. Because it is pumice
based, it can be processed for up to 4 hours, can be corrected, and can be repaired without leaving any marks, at an average
temperature of 25 degrees, by diluting it with a brush. Because it is produced with porous material, heat supports sound
insulation. The surface can be obtained with steel trowel, sponge, trowel and roller.
While the weight of the other aggregates is 1600 - 1800 kg / m³, pumice aggregate mix gives 900 kg / m³ of raw material
less load. With an average calculation, 2 kg thick plaster application removes 15 kg in m². This means a reduction in the
load of 300 tons of building in a construction with 20.000 m² plaster figure.
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Remoll pumix saten
RML ST 22 C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ SATEN SIVA
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT SATIN PLASTER

Tanımı: İç ve dış cephede tüm yüzeylere uygulanabilen, pomza esaslı, beyaz çimento ve performans artırıcı katkı ilaveli saten sıvadır.
Uygulama talimatı: 2 adet remoll ST - 22 C saten sıva katkı torbasıyla, 1 adet remoll saten sıva kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek,
düşük devirli mikserle karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak 2 - 3 mm kalınlığında uygulanır. Hava şartlarına göre, 30 dk ile 60 dk kadar harcın çekmesi
beklenir, çelik mala, sünger veya yıkama yöntemi ile arzu edilen pürüzsüz yüzeyi elde etmek için düzeltme yapılır. 1 gün sonra boya uygulamasına geçilebilir. Zımpara yapmaya
gerek yoktur, ek yeri mala izi vb izler bırakmaz. İpeksi pürüzsüz yüzey elde edilir. Su ve nemden etkilenmeyen yüksek mukavemetli yüzeyler elde edilir.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde
ilave edilmemelidir.
Definition: It is a pumice based, white cement and performance enhancing additive satin plaster which can be applied to all surfaces in interior and exterior.
Application instruction: 2 remoll ST - 22 C satin plaster additive bag, 1 remoll satin plaster sand bag is mixed dry. According to the consistency, 12 - 15 lt of water is added and mixed with low speed mixer.
It is rested for 5 - 10 minutes. It is applied with 2 - 3 mm thickness by mixing again. According to the weather conditions, it is expected that the mortar should be pulled for 30 min to 60 min, and the steel
trowel, sponge or washing method is applied to obtain the desired smooth surface. After 1 day the paint application can be started. There is no need for sanding, the joint does not leave traces, etc. A silky
smooth surface is obtained. High - strength surfaces are obtained that are not affected by water and moisture.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand,
chemical additives and water.

Uygulama Bilgileri

Application Information

Ambalajlama

2 torba RML ST 22 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll saten kumu

Packaging

2 bags RML ST 22 C chemical additive + 1 sack remoll satin sand

Uygulama sıcaklığı

(+5 ºC) - (+35ºC)

Application temperature

(+5 ºC ) - (+35ºC)

Karışım oranı

2 torba RML ST 22 C + 1 çuval remoll saten kumu + 12 - 15 lt su

Mixing ratio

2 bags RML ST 22 C + 1 sack remoll satin sand + 12 - 15 lt water

Kap ömrü

2 saat

Pot life

2 hours

Kullanıma alma süresi

1 gün

Get into use time

1 day

Eğilme mukavemeti

≥2 N / mm²

Bending strength

≥2 N / mm²

Basma mukavemeti

≥8N / mm²

Compression strength

≥8N / mm²

Depolama şartları

Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 6 aydır.

Storage conditions

6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking.

Renk

Beyaz

Color

White
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Remoll pumix mastar
RML ST 36 C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ MASTARLI SIVA
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT
TEMPLATE PLASTER

Tanımı: Suya dayanıklı, iç ve dış cephede tüm yüzeylere uygulanabilen, çimento esaslı, polimer katkılı hazır sıvadır. Makine veya el ile uygulanabilen, kaba ve ince sıvanın tek işlemde bitirilebildiği
hazır sıvadır. Bimsblok, tuğla, gaz beton briket ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Kolay ve hızlı uygulama olanağı sunar. Sağlam bir zemin oluşturur.
Uygulama talimatı: 1 adet remoll st - 36 MASTARLI sıva katkı torbasıyla, 3 adet remoll mastar sıva kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilir. El ile yapılan
uygulamalarda düşük devirli mikserle karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak 7 cm kalınlığa kadar tek seferde uygulanabilir. Tek katta kaba + ince sıva işlemi tamamlanmış olur. Hava
şartlarına göre, harcın çekmesi beklenir, çelik mala, sünger veya tirfil yöntemi ile arzu edilen mastarlık, duvar kağıtlık ya da dekor sıvalı yüzey elde edilir. 1 gün sonra boya uygulamasına geçilebilir. 1
set sıva karışımı 110 lt olup, 1 cm sıva uygulamasında ortalama 12 m², 2 cm sıva uygulamasında ortalama 6 m² yer yapmaktadır.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Önden duvar üzerindeki çatlak delik vb. boşlukların doldurulması önerilir. Setin kendi kumu,
kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Definition: Resistant to water, cement based, polymer additive ready plaster that can be applied to all surfaces in interior and exterior. It can be applied by machine or by hand, ready to be finished in the single coarse
and fine process. It is used for plastering of pumice blocks, bricks, aerated concrete briquettes and ceiling surfaces. It has high adhesion strength. It provides easy and fast application. Creates a solid ground.
Application instruction: 1 Remoll st - 36 TEMPLATE plaster additive bag and 3 remoll plaster sand blend are dry mixed. According to the consistency 12 - 15 lt water is added. It is mixed with low speed mixer in
manual applications. It is rested for 5 - 10 minutes. It can be applied once and mixed up to 7 cm thickness by mixing again. Single - coarse + fine plastering is completed. According to the weather conditions, it
is expected to draw a mortar, steel trowel, sponge or trowel method to obtain the desired sculpture, wall paper, or decor plastered surface. After 1 day the paint application can be started. 1 set of plaster mixture
is 110 lt, 1 cm plaster application on an average of 12 m², 2 cm plaster application on average 6 m².
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. It is recommended to fill the cracks, holes, etc. on the wall. The set must not contain any foreign
substances other than its own sand, chemical additives and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü
Kullanıma alma süresi
Eğilme mukavemeti
Basma mukavemeti
Depolama şartları
Renk

Application Information
1 torba RML ST 36 C kimyasal katkı + 3 çuval remoll sıva kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML ST 36 C + 3 çuval remoll sıva kumu + 12 - 15 lt su
2 saat
1 gün
≥2 N / mm²
≥6N / mm²
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden
itibaren 6 aydır.
Gri

Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life
Get into use time
Bending strength
Compression strength
Storage conditions
Color

1 Bag RML ST 36 C chemical additive + 3 sacks remoll plaster sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 Bag RML ST 36 C + 3 sacks remoll plaster sand + 12 - 15 lt water
2 hours
1 day
≥2 N / mm²
≥6N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking.
Grey

www.remoll.com
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Remoll Pumix Perdah
RML ST 56 C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ İNCE PERDAH SIVASI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT
READY MIXED HAND PLASTER

Tanımı: Suya dayanıklı, İç ve dış cephede tüm yüzeylere uygulanabilen, çimento esaslı, polimer katkılı hazır sıvadır. Makine veya el ile uygulanabilen, kaba ve ince sıvanın tek işlemde bitirilebildiği
hazır sıvadır. Bimsblok, tuğla, gazbeton briket ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Kolay ve hızlı uygulama olanağı sunar. Sağlam bir zemin oluşturur.
Uygulama talimatı: 1 adet remoll st - 56 perdah sıva katkı torbasıyla, 2 adet remoll sıva kumu çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilir. El ile yapılan uygulamalarda
düşük devirli mikserle karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak 7 cm kalınlığa kadar tek seferde uygulanabilir. Tek katta kaba + ince sıva işlemi tamamlanmış olur. Hava şartlarına
göre, harcın çekmesi beklenir, çelik mala, sünger veya tirfil yöntemi ile arzu edilen perdahlık, duvar kağıtlık ya da dekor sıvalı yüzey elde edilir. 1 gün sonra boya uygulamasına geçilebilir. 1 set
sıva karışımı 80 lt olup, 1 cm sıva uygulamasında ortalama 8 m², 2 cm sıva uygulamasında ortalama 4 m² yer yapmaktadır.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Önden duvar üzerindeki çatlak delik vb boşlukların doldurulması önerilir. Setin kendi kumu,
kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Definition: Resistant to water, cement based, polymer additive ready plaster that can be applied to all surfaces in interior and exterior. It can be applied by machine or by hand, ready to be finished in the single
coarse and fine process. It is used for plastering of pumice blocks, bricks, aerated concrete briquettes and ceiling surfaces. It has high adhesion strength. It provides easy and fast application. Creates a solid ground
Application instructions: 1 remoll st - 56 plaster additive bag, 2 remoll plaster sand buns are mixed dry. According to the consistency 12 - 15 lt water is added. It is mixed with low speed mixer in manual applications.
It is rested for 5 - 10 minutes. It can be applied once and mixed up to 7 cm thickness by mixing again. Single - coarse + fine plastering is completed. According to the weather conditions, it is expected to draw
mortar, steel trowel, sponge or trowel method to get the desired finishing, wall paper, or decor plastered surface. After 1 day the paint application can be started. 1 set plaster mixture is 80 lt, 1 cm plaster
application on an average 8 m², 2 cm plaster application on an average of 4 m² places.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. It is recommended to fill the cracks, holes, etc. on the wall. The set must not contain any foreign
substances other than its own sand, chemical additives and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü
Kullanıma alma süresi
Eğilme mukavemeti
Basma mukavemeti
Depolama şartları
Renk
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Application Information
1 torba RML ST 56 C kimyasal katkı + 2 çuval remoll sıva kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML ST 56 C + 2 çuval remoll sıva kumu + 12 - 15 lt su
2 saat
1 gün
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden
itibaren 6 aydır.
Gri
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Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life
Get into use time
Bending strength
Compression strength
Storage conditions
Color

1 bag RML ST 56 C chemical additive + 2 sacks remoll plaster sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML ST 56 C + 2 sacks remoll plaster sand + 12 - 15 lt water
2 hours
1 day
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking.
Grey

Remoll Pumix Flex
RML ST 78 C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ FLEX SIVA
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT FLEX PLASTER

Tanımı: Suya dayanıklı, İç ve dış cephede tüm yüzeylere uygulanabilen, çimento esaslı, polimer katkılı fleks sıva ve sıva tamir harcıdır. Saten sıva öncesinde bozuk yüzeylerin düzeltilmesi için
kullanılır. Betonarme yüzeyler, kolonlar, kirişler, tavanlar vb tüm yüzeylerde kullanılabilir. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Kolay ve hızlı uygulama olanağı sunar. Sağlam bir zemin oluşturur.
Uygulama talimatı: 1 adet REMOLLST - 78 FLEX sıva katkı torbasıyla, 2 adet remoll flex sıva kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilir. El ile yapılan
uygulamalarda düşük devirli mikserle karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak kullanma hazır hale gelir. Çelik mala, ya da bıçak mastar ile istenilen pürüzsüz yüzey elde edilir. Hava
şartlarına göre, harcın çekmesi beklenerek saten uygulamasına geçilebilir.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.
Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.

Definition: Resistant to water, cement - based, polymer - added flex plaster and plaster repair mortar that can be applied to all surfaces on interior and exterior surfaces. It is used to repair damaged surfaces
before satin plaster. Can be used on reinforced concrete surfaces, columns, beams, ceilings, etc. It has high adhesion strength. It provides easy and fast application. It creates a solid ground.
Application instruction: 1 REMOLLST - 78 FLEX plaster additive bag, 2 remoll flex plaster sand sacks are mixed dry. According to the consistency 12 - 15 lt water is added. It is mixed with low speed mixer in
manual applications. It is rested for 5 - 10 minutes. It becomes ready to use by mixing again. The desired smooth surface is obtained with steel trowel, or knife gauge. Depending on the weather conditions,
it can be applied satin application by waiting for the draw.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. It is recommended to fill the cracks, holes, etc. on the wall. The set must not contain any
foreign substances other than its own sand, chemical additives and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not
be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü
Kullanıma alma süresi
Eğilme mukavemeti
Basma mukavemeti
Depolama şartları
Renk

Application Information
1 torba RML ST 78 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll sıva kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML ST 78 C + 2 çuval remoll sıva kumu + 12 - 15 lt su
2 saat
1 gün
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden
itibaren 6 aydır.
Gri

Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life
Get into use time
Bending strength
Compression strength
Storage conditions
Color

1 bag RML ST 78 C chemical additive + 1 sacks remoll plaster sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML ST 78 C + 2 sacks remoll plaster sand + 12 - 15 lt water
2 hours
1 day
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking.
Grey
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Remoll Decart
RML ST 18 C
ÇİFT BİLEŞENLİ DEKOR SIVA
DOUBLE COMPONENT DÉCOR PLASTER

Tanımı: Çimento esaslı, uzun ömürlü yüksek mukavemete sahip, desenli rulo ile uygulanabilen, mala ile desen verilebilen, dekor sıvadır. İç ve dış cephelerde kara sıva, beton, çimento levha gibi mineral yüzeylere, alçı
sıva, alçıpan, sabitlenmiş kontrplak ve eski boyalı yüzeylere uygulanabilir. Dokulu ve dekoratif yüzeyler elde etmek için kullanılır. El becerisiyle çeşitli desenler elde edilir. Uzun ömürlüdür, suya dayanıklıdır, darbelere
dayanıklıdır, renklendirilebilir. Suya dayanıklıdır. Dışarıdan içeriye su geçirmemesine rağmen, içerideki nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile binaların nefes almasını sağlar. UV, aşırı soğuk veya sıcak, yağmur, kar,
nem gibi ağır hava şartlarından etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz. Malanın hareket yönünün değiştirilmesi ile elde edilen yatay, düşey veya çizgi desenleri ile oldukça dekoratiftir. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.
Uygulama talimatı: 1 adet REMOLL ST 18 C DECART dekor sıva katkı torbasıyla, 2 adet remoll kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye
kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Herhangi bir katkı maddesi konulmamalıdır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce harç
1 - 2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Karışım, desenli ruloyla yüzeye uygulanır, belirli süre bekledikten sonra istenirse çelik malayla desene müdahale edilebilir.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. Göze temasında bol su
ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Definition: It is decor plaster with Cement based, long lasting high strength, can be applied with patterned roll, design can be given with trowel, It can be applied to mineral surfaces such as black plaster, concrete,
cement board, gypsum plaster, gypsum board, fixed plywood and old painted surfaces on inner and outer surfaces. It is used to obtain textured and decorative surfaces. Various patterns are obtained by hand skill. It
is Long - lasting, water - resistant, puncture - resistant, color - curable. It is water resistant. Although it does not pass water from the outside, it allows the buildings to breathe, with the ability to throw the inside
out. It is not affected by heavy weather conditions such as UV, extreme cold or hot, rain, snow, humidity, do not bulge, crack. It is highly decorative with horizontal, vertical or line patterns obtained by changing the
movement direction of the trowel. It does not harm human and environmental health.
Application Instructions: 1 REMOLL ST 18 C DECART is mixed with decor plaster additive bag, 2 remoll sand buns dry. Between 12 and 15 liters of water should be slowly poured out and mixed until a homogeneous
mixture is obtained. Mixing should be done with low speed mixer. No additives should be added. The prepared mortar should be rested for 5 - 10 minutes to mature. The mortar should be mixed again for 1 - 2
minutes before application. The mixture is applied to the surface with patterned coils, after a certain period of time it can be interfered with steel trowel if desired.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. It is recommended to fill the cracks, holes, etc. on the wall. The set must not contain any foreign
substances other than its own sand, chemical additives and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled,

Uygulama Bilgileri

Application Information

Ambalajlama

1 torba RML ST 18 C kimyasal katkı + 2 çuval remoll kumu

Packaging

1 bag RML ST 18 C chemical additive + 2 sacks remoll plaster sand

Uygulama sıcaklığı

(+5 ºC) - (+35ºC)

Application temperature

(+5 ºC ) - (+35ºC)

Karışım oranı

1 torba RML ST 18 C +2 çuval remoll sıva kumu + 12 - 15 lt su

Mixing ratio

1 bag RML ST18 C+2 sacks remoll plaster sand+12 - 15 lt water

Kap ömrü

2 saat

Pot life

2 hours

Kuruma süresi:

Yüzey kuruması yaklaşık 24 saat Tam kuruması: 2 - 3 gün

Get into use time

Surface dry takes around 24 hours: complete dry takes 2 – 3 days

Eğilme mukavemeti

≥2 N / mm²

Bending strength

≥2 N / mm²

Basma mukavemeti

≥8N / mm²

Compression strength

≥8N / mm²

Depolama şartları

Kuru ortamda açılmamış ambalajında 5°C - 35°C arasında 10 kat istifle
üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

Storage conditions

6 months as of manufacturing date as unopened packaging between
5°C - 35°C in dry environment with 10 folds of stacking.

Renk

Beyaz & gri

Color

White & grey
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Remoll Color
RML TX 11
SİLİKONLU GRENLİ DIŞ CEPHE BOYASI
SILICONE GRAINED HOUSE PAINT

Tanımı: Akrilik bağlayıcının silikon ile modifiye edilmesiyle neme ve suya yüksek dayanım gösteren dış cephe kaplamasıdır. Uygulandığı yüzeylerde çabuk kuruyan, dayanıklı bir dış cephe
kaplamasıdır. Kalın ve örtücü film oluşturur. Bu nedenle ince sıvalarda ve brüt betonlardaki yüzey hatalarını göstermez. Su buharı geçirgenliği yüksek, su emme özelliği çok düşüktür, atmosfer
koşularına, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri uzun yıllar koruyan uzun ömürlü dış cephe kaplamasıdır.
Uygulama talimatı: Birinci kat astar amaçlı olup ürünü %30 - %40 oranında su ile inceltilmelidir. ikinci kat son kat amaçlı olup: Daha belirgin desen elde etmek için; kaplama inceltilmeden 1 kat
olarak uygulanır. İnce desen elde etmek için: Su ile 10% inceltilerek uygulanabilir. Alt yüzeyin pürüzlü olduğu haller için inceltme önerilmez.
Uyarılar: Uygulama yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır. Astar ve boya katları arasında en az 12 saat beklenmelidir.

Definition: It is the exterior coating that shows high resistance to nourishment and water by modifying the acrylic binder with silicone. It is a durable exterior coating that dries quickly on the surfaces it is applied to.
Produces a thick and sheer film. For this reason, surface defects in fine gypsum and gross concrete do not show. Water vapor permeability is high, water absorption is very low. It is a long - lasting exterior coating that
protects atmospheric conditions, solar rays, friction and abrasion, applied surfaces for many years...
Application instructions: Priming for the first layer. And the product should be diluted with 30% - 40% water. 2nd layer is for final layer purpose: To obtain more distinctive pattern; The coating is applied in 1 coat without
thinning. To obtain fine pattern: It can be applied by diluting with water by 10%. Thinning is not recommended for cases where the bottom surface is rough.
Warnings: Application surface must be dry and clean. Wait at least 12 hours between the primer and the coat.

Uygulama Bilgileri

Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü / tüketim
Kuruma süresi
Tüketim
Kullanıma alma süresi
Kuru film kalınlığı
Tane büyüklüğü
Su buharı geçirgenliği
Küf gelişimine direnç
Su aktarım hızı
Katlar arası bekleme süresi
Depolama şartları
Renk

20 KG plastik kova
(+5 ºC) - (+35ºC)
24 saat
0. 8 - 1 kg / m2.
1 gün
E4
S3 kalın
V2 orta
K1 dirençli
W3 düşük
12 saat
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 5 kat istifle, güneş ışığından
korunmalıdır.
Dış cephe kartelasına bakınız.

Application Information
Handling
Application temperature
Mixing ratio
Pot life / consumption
Drying time
Consumption
Use time
Dry film thickness
Grain size
Water vapor permeability
Resistance to mold growth
Water transfer rate
Waiting time between coats
Storage conditions
Color

20 KG plastic bucket
(+5 ºC ) - (+35ºC)
24 hours
0.8 - 1 kg / m2.
1 day
E4
S3 thick
V2 medium
K1 resistant
W3 low
12 hours
It should be protected from sun, kept in dry environment by 5 folds of
stack in the packaging not opened.
See external color card
www.remoll.com
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REMOLL ISI YALITIM SİSTEMLERİ THERMAL INSULATION SYSTEMS

TAKIM ÇALIŞMASI HER ZAMAN KAZANIR.
TEAM WORK ALWAYS WINS

Tüm bileşenleri pomzadan üretilen REMOLL ISI YALITIM SİSTEMLERİ
ısı, ses ve yangın dayanımında rakiplerine göre yüksek direnç gösterir.
Ülkemizde oldukça zengin rezerve sahip olduğumuz pomza, bugünkü modern yapılarda kullanılan malzemelerden istenen, az ağırlık yanında ısı direnci, ses absorpsiyonu ve yangına karşı
direnç, gibi önemli özellikleri barındırmaktadır. Pomza, gözenekli yapısı, hafifliği, yüksek izolasyon etkileri, atmosferik şartlara olağanüstü direnci ve yüksek yangın dayanımı nedeniyle yalıtım
sıvalarının başlıca hammaddesi olmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında Remoll pomza esaslı yalıtım sıvaları, yıkanmış elenmiş doğal pomza agregalarından üretilen, uygulandığı yapılarda yüksek
ısı izolasyonu sağlarken, gözenekli yapısı sayesinde binanın nefes alabilmesine de imkan veren yapı malzemeleridir. Remoll yalıtım sıvaları akustik konforu iyileştiren, ortam nemini dengeleyen,
yemek sigara kokusu veya rutubet gibi olumsuzlukları ortadan kaldıran sağlıklı yeni nesil ürünlerdir.
Yapılarda ısı izolasyonu verimliliğini artırabilmek için, Remoll paket çözümler sunar. Bunlardan birincisi ısı iletkenlik kat sayısı oldukça düşük olan KİB G - 196 Pomza blokları ile RML ST 12 C
REMOLL İZOMIX yalıtım sıvalarının birlikte kullanılmasıdır. Bu sistemde pomzadan üretilen duvar bloğu, pomzadan üretilen örgü harcı ve pomzadan üretilen yalıtım sıvası tam bir takım olarak
çalışır. Isı köprüleri oluşmaz, aynı kökenli malzemeler oldukları için, nihai duvar tek bir malzeme gibi davranış gösterir. Aynı genleşme katsayısına sahip oldukları için sıcağa ve soğuğa karşı aynı
davranışı gösterirler.

REMOLL HEAT INSULATION SYSTEMS components are produced from pumice show high resistance to heat, sound and fire resistance
compared to their competitors.
The pumice, which we have quite rich reserves in our country, has important features such as heat resistance, sound absorption and resistance against fire, which are required from the materials used in
today’s modern structures. The pumice is the main raw material of insulation plots due to its porous structure, lightness, high insulation effects, extraordinary resistance to atmospheric conditions and high fire
resistance. When viewed in this context, Remoll pumice - based insulation plasters are building materials that are produced from washed and screened natural pumice aggregates, which provide high thermal
insulation in the applied structures while allowing the building to breathe thanks to its porous structure. Remoll insulation plaster is a healthy new generation product that improves acoustic comfort, balances
ambient humidity, removes food cigarette smells or dampness.
To enhance heat isolation efficiency on the road, Remoll offers packaged solutions. The first of these is the use of KIB G - 196 pumice blocks and RML ST 12 C REMOLL İZOMIX insulation pools with very low
thermal conductivity coats. In this system, the wall block produced from the pumice, the mesh mortar produced from the pumice and the insulation plaster produced from the pumice operate as a complete set.
Since heat bridges do not occur, they are the same materials, so the final wall behaves like a single material. Because they have the same expansion coefficient, they show the same behavior against temperature
and coolness.

Remoll Isı Yalıtım Levhaları ve Yardımcı Ürünleri
Remoll ısı yalıtım sistemlerinin ürettiği ikinci Sistem ise mantolama olarak bilinen ısı yalıtım
levhalarıyla yapılan çözümlerdir. Remoll kullanıcılarına paket olarak hizmet vermektedir. Taşyünü,
EPS VE XPS gibi kullanıcının tercihine kalan yalıtım levhalarının yanında, remoll yalıtım levha
yapıştırıcısı, sıvası, dekoratif kaplama sıvası, file, dübel ve köşe çıtası gibi yardımcı elemanları paket
olarak kullanıcısına sunar.

Remoll Thermal Insulation Sheets and Accessories

DÜBEL

RML SP 16 C

16

RML FP 41 C

www.kibbims.com

RML ST 42 C

KÖŞE FİLESİ

FİLE

The second system produced by Remoll thermal insulation systems is a solution made by thermal
insulation plates known as mantle. Remoll serves as a package to its users. In addition to the
insulation boards that are made of stone, EPS and XPS, Remoll provides the user with a package
of auxiliary elements such as insulation sheet adhesive, paint, decorative coating, mesh, dowel and
corner studs.

Remoll Izomix
RML ST 12 C
ÇİFT BİLEŞENLİ POMZA ESASLI YALITIM SIVASI
DOUBLE COMPONENT PUMICE BASED
INSULATION PLASTER

Tanımı: İç ve dış cephede tüm yüzeylere uygulanabilen, gözenekli yapıya sahip hafif doğal agrega, beyaz çimento ve performans artırıcı katkılı ilaveli yalıtım sıvasıdır. Uygulandığı yüzeyde nefes
alabilen, sağlıklı, ısı - ses ve yangın direnci yüksek olan çok amaçlı yalıtım malzemesidir.
Uygulama talimatı: 1 adet RML ST - 12 C yalıtım sıva katkı torbasıyla, 2 adet remoll sıva kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle
karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak 5 cm kalınlığında uygulanır. Hava şartlarına göre, 30 dk ile 60 dk kadar harcın çekmesi beklenir, çelik mala, sünger veya yıkama yöntemi ile
arzu edilen pürüzsüz yüzeyi elde etmek için düzeltme yapılır. 1 gün sonra boya uygulamasına geçilebilir.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.
Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.

Definition: Lightweight natural aggregate with porous structure, white cement and performance enhancing additive insulation plaster which can be applied to all surfaces in interior and exterior. It is a multi
- purpose insulation material which is breathable, healthy, heat - sound and fire resistance is high on the applied surface.
Application instruction: 1 RML ST - 12 C insulation plaster additive bag, 2 remoll plaster sand sack are mixed dry. According to the consistency, 12 - 15 lt of water is added and mixed with low speed mixer. It
is rested for 5 - 10 minutes. It is applied with 5 cm thickness by mixing again. According to the weather conditions, it is expected that the mortar should be pulled for 30 min to 60 min, and the steel trowel,
sponge or washing method is applied to obtain the desired smooth surface. Can be applied to paint application after 1 day.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives
and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü
Kullanıma alma süresi
Eğilme mukavemeti
Basma mukavemeti
Depolama şartları
Renk

Application Information
1 torba RML ST 12 C kimyasal katkı + 2 çuval remoll POMZA kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML ST 12 C + 2 çuval remoll POMZA kumu + 12 - 15 lt su
2 saat
1 gün
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden
itibaren 6 aydır.
Beyaz

Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life
Use time
Bending strength
Compression strength
Storage conditions
Color

1 bag RML ST 12 C chemical additive + 2 sacks remoll PUMICE sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML ST 12 C + 2 sacks remoll PUMICE sand + 12 - 15 lt water
2 hours
1 day
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking.
White

www.remoll.com
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Remoll Izopan
RML SP 16 C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ
Yalıtım Levha Sıvası
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT
Insulatıon sheet plaster
Tanımı: Çimento bazlı modifiye kimyasallar ve elyaf katkılı yüksek mukavemetli harekete dayanıklı ısı yalıtım levha sıvasıdır. İç ve dış cepheye uygulanacak her türlü ısı yalıtım levhasının sıvanmasında kullanılır
Isı yalıtım levhasının kaplamasında yardımcı olur. Kışın soğuk havanın yazınsa sıcak havanın binalara geçişini önleyerek her mevsim rahat ve konforlu bir yaşam olanağı sunar. Yakıt giderlerinde %40 - %50
tasarruf sağlar. Kullanımı rahat ve kolaydır.
Uygulama talimatı: 1 adet RML SP 16 C yalıtım levha sıva katkı torbasıyla, 2 adet remoll kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye
kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Herhangi bir katkı maddesi konulmamalıdır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce
harç 1 - 2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Hazırlan harç yapıştırılmış ve dübellenmiş ısı yalıtım levhalarının üzerine 10 mm x10 mm’lik diş aralığına sahip taraklı çelik mala ile uygulanır. Ek yerlerindeki file 10 cm
üst üste binecek şekilde mala ile sıva kurumadan sıvanın içerisine dış cepheye yakın olacak şekilde bastırılır ve yüzey üzerinde taşan sıva perdahlanır. Hazırlanan harç 2 saat içinde tüketilmelidir.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. 1 set sıva
karışımı 50 lt olup, ortalama 15 m² (3 - 5 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Definition: Cement based modifying chemicals and fiber reinforced heat resistant insulation sheet with high strength. It is used for plastering of any kind of heat insulation plate to be applied to interior and exterior. It
helps in covering the heat insulation plate. Preventing the cold weather in winter and the warm weather in summer to provide a comfortable and comfortable living environment in all seasons. It saves 40% - 50% in fuel
costs. Flexible and Easy to use.
Application instructions: 1 RML SP 16 C insulation plaster additive bag, 2 remoll sand blot dry mixed. Between 12 and 15 liters of water should be slowly poured out and mixed until a homogeneous mixture is obtained.
Mixing should be done with low speed mixer. No additives should be added. The prepared mortar should be rested for 5 - 10 minutes to mature. The mortar should be mixed again for 1 - 2 minutes before application.
Prepared mortar is applied on glued and anchored heat insulation plates with combed steel trowel with a tooth gap of 10 mm x 10 mm. The file in the joints is pressed 10 cm above the plaster with a trowel with a trowel
so that the plaster is close to the inside of the plaster and the plaster over the surface is polished. The prepared mortar should be consumed within 2 hours.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives and water. 1 set
of plaster mixture is 50 lt. With an average of 15 m² (3 - 5 kg / m² consumption). Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü
Kullanıma alma süresi
Eğilme mukavemeti
Basma mukavemeti
Depolama şartları
Renk
18

Application Information
1 torba RML ST 16 C kimyasal katkı + 2 çuval remoll sıva kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML SP16 C + 2 çuval remoll kumu + 12 - 15 lt su
2 saat
1 gün
≥2 N / mm²
≥6N / mm²
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden
itibaren 6 aydır.
Gri

www.kibbims.com

Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life
Use time
Bending strength
Compression strength
Storage conditions
Color

1 bag RML ST 16 C chemical additive + 2 sacks remoll plaster sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML SP16 C + 2 sacks remoll sand+ 12 - 15 lt water
2 hours
1 day
≥2 N / mm²
≥6N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking.
Grey

Remoll Izofix
RML FP 41 C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ
Yalıtım Levha Yapıştırıcısı
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT
Insulatıon sheet adhesive
Tanımı: Çimento esaslı ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan yüksek stabiliteye sahip yapıştırma harç malzemesidir. İç ve dış cephelere uygulanacak her türlü ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasında
kullanılır. Hızlı ve kolay uygulanır. Maliyet avantajı ve sağlam bir yüzeyin oluşmasını sağlar
Uygulama talimatı: 1 adet REMOLL FP 41 C yalıtım levha yapıştırıcı katkı torbasıyla, 1 adet remoll kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım
elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Herhangi bir katkı maddesi konulmamalıdır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya
başlamadan önce harç 1 - 2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç ısı yalıtım levhalarının kenar bölgelerine 4 - 5 cm’lik şerit halinde, orta bölgesine de eşit aralıklarla 3 - 4 parça yapıştırma harcı mala
boyutunda noktasal olarak sürülür veya yüzeye 1 - 2 cm kalınlığında sürülüp taraklanır Daha sonra levha yapıştırılır. Isı yalıtım levhası taş yünü ise bu işlem yapıldıktan sonra yapıştırıcı yüzeyden alınır ve alınan
harç tekrar sıyrılan bölgeye sürülür. Harç 2 saat içinde tüketilmelidir.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. 1 set yapıştırıcı
karışımı 50 lt olup, ortalama 15 m² (3 - 5 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Definition: Adhesive mortar material with high stability used for bonding cement based heat insulation plates. It is used for bonding of any kind of heat insulation plate to be applied to inner and outer walls. Quick and
easy to apply. It provides a cost advantage and a solid surface.
Application Instructions: 1 piece REMOLL FP 41 C insulation board adhesive additive bag, 1 remoll sand bag is mixed dry. Between 12 and 15 liters of water should be slowly poured out and mixed until a homogeneous
mixture is obtained. Mixing should be done with low speed mixer. No additives should be added. The prepared mortar should be rested for 5 - 10 minutes to mature. The mortar should be mixed again for 1 - 2 minutes
before application. Prepared mortar is applied to the edge regions of the thermal insulation plates as 4 - 5 cm strips and equally spaced 3 - 4 pieces in the middle region as per the trowel size or as 1 - 2 cm thickness on the
surface. Then the plate is stuck. If the thermal insulation plate is made of stone wool, after this process is done, it is taken from the adhesive surface and the mortar is rubbed again. Mortar should be used within 2 hours.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives and water. 1 set
of adhesive mixture is 50 lt, average 15 m² (3 - 5 kg / m² consumption) places. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since the cement is based, the dust should not be inhaled,

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü
Kullanıma alma süresi
Eğilme mukavemeti
Basma mukavemeti
Depolama şartları
Renk

Application Information
1 torba RML FP 41 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML FP 41 C + 2 çuval remoll sıva kumu + 12 - 15 lt su
2 saat
1 gün
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden
itibaren 6 aydır.
Gri

Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life
Use time
Bending strength
Compression strength
Storage conditions
Color

1 bag RML FP 41 C chemical additive + 1 sacks remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML FP 41 C + 2 sacks remoll sand + 12 - 15 lt water
2 hours
1 day
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking.
Grey

www.remoll.com
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Remoll Decomix
RML ST 42 C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ DEKORATİF SIVA
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT DECORATIVE PLASTER

Tanımı: Suya dayanıklı çimento esaslı polimer katkılı yüksek mukavemetli mineral sıvasıdır. İç ve dış mekanlarda tuğla, gaz beton, bimsblok, briket duvar ve tavanlarda mantolama uygulamasında
ikinci kat sıva olarak kullanılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Kolay ve hızlı uygulama olanağı sunar. Sağlam bir zemin oluşturur.
Uygulama talimatı: 1 adet RML ST 42 C katkı torbasıyla, 2 adet remoll kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde
edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Herhangi bir katkı maddesi konulmamalıdır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir.
Uygulamaya başlamadan önce harç 1 - 2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 0, 5 - 1 cm kalınlığında zemine uygulanmalıdır. Sıva küreği veya mala ile uygulanabilir. Alüminyum mastar
ile mastarlanır. Sıva yeterince sertleştiğinde sıva yüzeyi tirfillenir ve nemli bir sünger ile yüzey bitirilmelidir. Hazırlanan harç 1 saat içerisinde tüketilmelidir.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. 1
set mineral sıva karışımı 80 lt olup, ortalama 15 m² (2 - 2, 5 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan
tozu solunmamalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri su ile yıkanmalıdır.
Description: Water resistant cement based polymer additive with high strength mineral. It is used as second layer plaster in the application of mantle in brick, gas concrete, pumice block, briquette wall and
ceilings in indoor and outdoor areas. It has high adhesion strength. It provides easy and fast application. It creates a solid ground.
Application instructions: 1 RML ST 42 C additive bag, 2 remoll sand blot dry mixed. Between 12 and 15 liters of water should be slowly poured out and mixed until a homogeneous mixture is obtained. Mixing
should be done with low speed mixer. No additives should be added. The prepared mortar should be rested for 5 - 10 minutes to mature. The mortar should be mixed again for 1 - 2 minutes before application.
The prepared mortar should be applied to the floor with a thickness of 0,5 - 1 cm. Can be applied with plaster or trowel. It is polished with aluminum gauge. When the plaster is sufficiently hardened, the
surface of the plaster should be shrunk and finished with a damp sponge. The prepared mortar should be consumed within 1 hour.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives
and water. 1 set of mineral plaster mixture is 80 lt. And average 15 m² (2 - 2, 5 kg / m² consumption) place. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is
cement based, the dust should not be inhaled. After application, hands and application tools should be washed with water.

Uygulama Bilgileri

Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü
Kullanıma alma süresi
Eğilme mukavemeti
Basma mukavemeti
Depolama şartları
Renk
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1 torba RML ST 42 C kimyasal katkı + 2 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML ST 42 C +2 çuval remoll sıva kumu + 12 - 15 lt su
2 saat
1 gün
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden
itibaren 6 aydır.
Beyaz

www.kibbims.com

Application Information

Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life
Use time
Bending strength
Compression strength
Storage conditions
Color

1 bag RML ST 42 C chemical additive + 2 sacks remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML ST 42 C +2 sacks remoll sand + 12 - 15 lt water
2 hours
1 day
≥2 N / mm²
≥8N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking.
White

Remoll Yardımcı Ürünler
Remoll Auxiliary Products

RML MNT TKM 164142

KÖŞE FİLESİ

XPS

EPS

FİLE

TAŞYÜNÜ

DÜBEL

REMOLL ISI YALITIM PAKET SİSTEMLER (MANTOLAMA TAKIMLARI : TOZ GRUBU, EPS, XPS, TAŞYÜNÜ, FİLE, MANTOLAMA DÜBELİ KÖŞE FİLESİ
REMOLL HEAT INSULATION PACKAGE SYSTEMS (SHEATHING TOOLS: POWDER GROUP, EPS, XPS, ROCKWOOL, NET, SHEATHING PIN, CORNER NET)

Remoll kullanıcılarına paket olarak çözümler sunar...
Paket içerikleri;
Yalıtım levhası
Yalıtım levha yapıştırıcısı
Yalıtım levha sıvası
Dekoratif sıva
File
Dübel
Fileli köşe profili

: kullanıcının tercihine ve beklenen teknik özelliklere göre belirlenir.
: 1 m² alan için ortalama 4 kg ürün sevkiyatı yapılır.
: 1 m² alan için ortalama 4 kg ürün sevkiyatı yapılır.
: 1 m² alan için ortalama 2, 5 kg ürün sevkiyatı yapılır.
: 1 m² alan için ortalama 1, 1 m² ürün sevkiyatı yapılır.
: 1 m² alan için ortalama 6 adet ürün sevkiyatı yapılır.
: 1 m² alan için ortalama 0,25 mt ürün sevkiyatı yapılır.

DIŞ CEPHE KAPLAMASI
REMOLL YALITIMLI LEVHA SIVASI
FİLE
REMOLL İZOPAN PANEL SIVASI
İZOLASYON PANELİ
REMOL İZOFİX İZOLASYON PANEL YAPIŞTIRICISI

Remoll provides package solutions for users…
Package contents;
Insulation board
Insulation board adhesive
Insulation sheet plaster
Decorative plaster
Net
Peg
Net corner profile

: Determined according to the preference of user and technical features
: Approximately 4 kg product is transported for 1 m² area
: Approximately 4 kg product is transported for 1 m² area
: Approximately 2,5 kg product is transported for 1 m² area
: Approximately 1,2 m² product is transported for 1 m² area
: Approximately 6 pcs product is transported for 1 m² area
: Approximately 0,25 meter product is transported for 1 m² area
DÜBEL

√ Doğadan gelen mükemmel güç ve uyum / Perfect power and harmony from nature
√ Hafif, işlenebilmesi kolay ve eli yormaz / Lightweight, easy to handle and doesn’t tire hands
√ Aynı kiloda %20 hacimce, %40 metrajca daha fazla / 20% volume in the same weight, 40% more in yardage
√ En uzun işlenebilme süresi ile ustalarımıza rahat bir nefes / With the longest process time, easiness for our craftsmen
√ Kurumaya, yanmaya, kaymaya karşı etkili çözüm / Effective solution against drying, burning, sliding
www.remoll.com
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REMOLL ÇİFT BİLEŞENLİ YAPIŞTIRICILAR
REMOLL DOUBLE COMPONENT ADHESIVES

ZOR ŞARTLARA MEYDAN OKUYAN YAPIŞTIRICILAR
CHALLENGING ADHESIVES TO HARD CONDITIONS
Remoll çift bileşenli yapıştırıcılar sınıfındaki tek bileşenli ürünlere göre daha iyi performans sağlar.
REMOLL Çift bileşenli yapıştırıcılar, kullanıcılara daha yüksek kaliteyi daha uygun fiyata sunabilmek amacıyla üretilmiş ürünlerdir. Bu sistemde üretilen yapıştırıcılar, aynı
sınıftaki tek bileşenli ürünlere göre bir üst sınıf ürün performansı sağlamaktadır. Bunun sebebi yıkanmış elenmiş doğal pomza esaslı agregaların ayrı ambalajda, çimento
ve katkıların ayrı ambalajda paketlenmesi sayesinde kumun özünü koruyabilmesidir. Agregayı sırf çimento ile aynı ambalaja koyabilmek için yapılan kurutma işlemi kumun
kızdırma kaybına uğramasına, böylelikle yapışma gücünün azalmasına yol açmaktadır. REMOLL Çift bileşenli sistemde ise Hammaddenin kendinden gelen bu yapışma gücü
korunarak, zamandan, işçilikten, doğalgaz ile yapılan kurutma maliyetinden tasarruf sağlanırken, tutuculuk, işlenebilme, mukavemet ve yalıtım değerlerinde de kazanç
sağlanmış olmaktadır.

Muadillerine göre %40 daha fazla metraj yaparken fiyatta da % 50 daha ekonomiktir.
While performing 40 % more yardage comparing to equivalents it is 50 % more economic.

Remoll provides better performance than single component products in the category of double component adhesives.
REMOLL Double component adhesives are products produced to offer users higher quality and more reasonable prices. Adhesives produced in this system provide superior product performance
compared to single component products in the same class. For this reason washed natural pumice based aggregates can be preserved in separate packaging by packing the cement and additives
in separate package. The drying process to put the aggregate in the same package as the cement alone leads to the loss of the gypsum so that the adhesion force is reduced. REMOLL In the two
component system, the cost of drying with natural gas is saved while maintaining the adhesion strength of raw material itself, time, labor, workability, strength and insulation values are also
gained.
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ÇOK SICAK YA DA ÇOK SOĞUK BÖLGELERDE, ARADIĞINIZ ÜRÜN REMOLL YAPI KİMYASALLARI...
REMOLL BUILDING CHEMICALS WHAT YOU ARE LOOKING FOR… EVEN IN VERY HOT OR COLD AREAS
A’dan Z’ye tüm koşullarda uygulanabilir.
Şantiye ürünü olarak yoğun talep gören REMOLL Çift bileşenli yapıştırıcılar, 1 torba çimento ve katkı ile 1 çuval özel remoll kumunun su ile karıştırılmasıyla kullanıma hazır hale gelir. Laboratuvar çalışmalarına göre çift bileşenli tüm remoll ürünleri flex yapıştırıcı sınıfında sonuç vermektedir. Kendine özgü pomza esaslı özel hammadde karışımı sayesinde hem hafiflik hem de ısı ses
ve yangın destek sağlamaktadır. Binalara gelen yük azaldığı için deprem dayanımında avantaj sağlar. Harcın işlenebilme süresi uzun olduğu için yanma dökülme vb problemler oluşmaz, havuz
seramiği gibi ıslak ortamlarda yüksek performans göstererek ustalarımıza uygulama kolaylığı sağlar. Yüksek mukavemet gerektiren mermer, granit ve benzeri uygulamalarda sorunsuz olarak
kullanılabilir. Aynı kilogramdaki muadillerine göre %40 daha fazla metraj yaparken fiyatta da % 50 daha ekonomik olmaktadır.

It could be applied for each conditions from a to izzard
REMOLL double component adhesives, one bag of cement and additive and one bag of special remoll sand are mixed with water and ready for use. According to laboratory studies, all remoll
products with two components give results in flex adhesives class. Thanks to its unique pumice based special raw material mixture, both lightness and heat provide sound and fire support. As
the load coming from the buildings decreases, it gives an advantage in earthquake resistance. Since the process time of the mortar is long, problems such as burning and spillage do not occur,
and it provides high performance in wet environments such as pool ceramic and provides easy application. It can be used without problems in marble, granite and similar applications requiring
high strength. It performs 40% more meters than the counterparts in the same kilogram, while it is 50% more economical in price.

YAPIŞTIRICI ADHESIVE STANDARDS

STANDARTLARI

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI İÇİN GUNCEL TURK STADNARTI (AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMLU) TS EN 12004 TE TANIMLANAN ÇİMENTO ESASLI SERAMİK YAPIŞTIRICILARININ SINIFLANDIRMA TABLOSU
AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. BU SINIFLANDIRMA İLE TÜKETİCİNİN İHTİYAÇLARINA UYGUN OLAN ÜRÜNÜ DOĞRU ŞEKİLDE SEÇMESİ VE KULLANMASI HEDEFLENMEKTEDİR. ÜRÜN VE YAPIŞACAK
MALZEMENİN UYGUNLUĞU YANINDA İŞÇİLİĞİN, HAVA ŞARTLARININ VE UYGULAMA YÜZEYİNİN HAZIR OLMASININ DA SONUCU DOGRUDAN ETKİLEDİĞİ UNUTULMAMALIDIR.
THE CLASSIFICATION TABLE FOR THE CEMENT BASED CERAMIC ADHESIVES DESCRIBED IN THE LATEST TURKISH EDITION (COMPATIBLE WITH THE EUROPEAN UNION) TS EN 12004 TE FOR CERAMIC ADHESIVES IS
GIVEN BELOW. WITH THIS CLASSIFICATION, IT IS AIMED TO CHOOSE AND USE THE PRODUCT THAT IS SUITABLE FOR THE NEEDS OF THE CONSUMER IN THE RIGHT WAY. AS WELL AS THE SUITABILITY OF THE PRODUCT
AND THE ADHERING MATERIAL, IT AFFECTS THE WORKMANSHIP, THE WEATHER CONDITIONS AND THE FINISH OF THE APPLICATION SURFACE.

SINIFLANDIRMA
SARFİYAT
ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE

RML FX - 40

RML FX - 50

RML FR - 64

RML FL - 82

ÜRÜN ADI
PRODUCT NAME

REMOLL EXTRA

REMOLL PLUS

REMOLL RAPID

ÜRÜN SINIFI
PRODUCT CLASS

C2T

C2TE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
PRODUCT FEATURE

YÜKSEK PERFORMANSLI,
KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ
HIGH PERFORMANCE
REDUCED SLIDING FEATURE

YÜKSEK PERFORMANSLI,
KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ,
UZATILMIŞ ÇALIŞMA SÜRESİ,
HIGH PERFORMANCE
REDUCED SLIDING FEATURE,
EXTENDED WORKING
DURATION

TABLOSU
RML AQ - 32

RML MG - 70

REMOLL FLEX

REMOLL AQUAFİX

REMOLL MARFİX

C2FT

C2TES2

C2TES2

C2TS2

YÜKSEK PERFORMANSLI,
HIZLI PRİZ ALAN, KAYMA
ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ
HIGH PERFORMANCE
QUICK SET REDUCED
SLIDING FEATURE

YÜKSEK PERFORMANSLI,
KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ,
UZATILMIŞ ÇALIŞMA SÜRESİ,
ESNEK
HIGH PERFORMANCE
REDUCED SLIDING FEATURE,
EXTENDED WORKING
DURATION

YÜKSEK PERFORMANSLI,
KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ,
UZATILMIŞ ÇALIŞMA SÜRESİ,
ÇOK ESNEK
HIGH PERFORMANCE
REDUCED SLIDING FEATURE,
EXTENDED WORKING
DURATION MUCH MORE
FLEXIBLE

YÜKSEK PERFORMANSLI,
KAYMA ÖZELLİĞİ AZALTILMIŞ,
ÇOK ESNEK
HIGH PERFORMANCE REDUCED
SLIDING FEATURE, MUCH
MORE FLEXIBLE

SERAMİK
CERAMIC

120 cm2 (10X10 cm)

120 cm2 (10X10 cm) İLE
500 cm2 (25X20 cm) ARASI

BETWEEN 500 cm2 (25X20 cm) İLE
AND 2000 cm2 (45X45 cm) ARASI

TARAK
BRUSH

6X6X6 mm.

8X8X8 mm.

10X10X10 mm.

TÜKETİM
USAGE

TEK TARAFLI YAPIŞTIRMA
SINGLE SIDE ADHESSION KG. / m2
ÇİFT TARAFLI YAPIŞTIRMA
DOUBLE SIDE ADHESSION 5 - 6 KG. / m2

TEK TARAFLI YAPIŞTIRMA
SINGLE SIDE ADHESSION 5 kg. / m2
ÇİFT TARAFLI YAPIŞTIRMA
DOUBLE SIDE ADHESSION 6, 5 kg. / m2

TEK TARAFLI YAPIŞTIRMA
SINGLE SIDE ADHESSION 5, 5 kg. / m2
ÇİFT TARAFLI YAPIŞTIRMA
DOUBLE SIDE ADHESSION 7 - 8 kg. / m2
www.remoll.com
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Remoll Extra
RML FX 40 C
C2T
ÇİFT BİLEŞENLİ STANDART PERFORMANSLI
SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

DOUBLE COMPONENT STANDARD PERFORMANCE CERAMIC
ADHESION MORTAR
Tanımı: Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, yüksek performanslı seramik yapıştırma harcıdır. Hızlı ve kolay uygulanır. Maliyet avantajı ve sağlam bir yüzeyin oluşmasını sağlar. Küçük ve orta
ebatlı yer, duvar seramiği dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo, mutfak gibi ıslak mekanlarda beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerinde uygulanmasında kullanılır.
Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kayma yapmaz. işçilikten tasarruf sağlar.
Uygulama talimatı: 1 adet remoll fx 40 katkı torbasıyla, 1 adet remoll kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle ve homojen bir karışım
elde edilinceye kadar karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak taraklı mala ile duvara uygulanır, lastik çekiçle yüzeye kuvvet uygulanarak yapışma gücü arttırılır. 1 gün sonra seramik
uygulamasına geçilebilir. 1 set yapıştırıcı karışımı 50 lt olup, ortalama 15 m² (3 - 5 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır.
Uyarılar: uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.
Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Description: Cement based, high performance ceramic adhesive mortar with reduced slip properties. Quick and easy to apply. It provides a cost advantage and a solid surface. Small and medium sized floor,
wall ceramics are used to apply coating materials such as decorative bricks horizontally and vertically on wet, concrete, plaster, screed etc. surfaces such as bathrooms, kitchens. It has high adhesion
strength. It is suitable for top - down ceramic tiles. It does not slide. Saving labor.
Application instructions: 1 remoll fx 40 additive bag, 1 remoll sand bun is dry mixed. Add 12 - 15 liters of water according to the consistency, mix with a low speed mixer until a homogeneous mixture is
obtained. It is rested for 5 - 10 minutes. After mixing again, it is applied with a notched trowel. By applying a force to the surface with a rubber hammer, adhesion strength is increased. Ceramic application
can be started after 1 day. 1 set of adhesive mixture is 50 lt, can cover average 15 m² (3 - 5 kg / m² consumption) places.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives
and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı

1 torba RML FX 40 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML FX 40 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
+ 12 - 15 lt su
Kap ömrü / tüketim
4 saat
Kabuklaşma süresi
25 dk
Tüketim
3 - 5 kg / m²
Kullanıma alma süresi
1 gün
Kayma
≤0. 5mm (en 1308)
Başlangıç (en1348)
≥1N / mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Suya daldırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Donma çözünme çevrimden sonra (en 1348 ≥1N / mm²
Depolama şartları
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle,
üretim tarihinden itibaren 6 aydır.
Renk
Gri
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Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio

Pot life / consumption
Crusting time
Consumption
Use time
Sliding
Start (en1348)
After aging by temperature (en 1348)
After the water immersed (en 1348)
Freezing dissolution after cycle (en 1348
Storage conditions
Color

1 bag RML FX 40 C chemical additive + 1 sack remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML FX 40 C chemical additive + 1 sack remoll sand
+ 12 - 15 lt water
4 hour
25 min
3 - 5 kg / m²
1 day
≤0.5mm (en 1308)
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry environment with 10 folds of stacking.
Grey

Remoll Plus
RML FX 50 C
C2TE
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ
SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT
CERAMIC ADHESION MORTAR
Tanımı: Çimento esaslı kayma özelliği azaltılmış yüksek performanslı uzun çalışma süresine sahip seramik yapıştırma harcıdır. Hızlı ve kolay uygulanır. Maliyet avantajı ve sağlam bir yüzeyin
oluşmasını sağlar. Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo, mutfak gibi ıslak mekanlarda beton, sıva, şap gibi yüzeyler
üzerinde uygulanmasında kullanılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kayma yapmaz. işçilikten tasarruf sağlar.
Uygulama talimatı: 1 adet remoll fx 50 katkı torbasıyla, 1 adet remoll kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle ve homojen bir karışım
elde edilinceye kadar karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak taraklı mala ile duvara uygulanır, lastik çekiçle yüzeye kuvvet uygulanarak yapışma gücü arttırılır. 1 gün sonra seramik
uygulamasına geçilebilir. 1 set yapıştırıcı karışımı 50 lt olup, ortalama 15 m² (3 - 5 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.
Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Description: Ceramic adhesive mortar with high performance long working time with reduced cement based sliding property. Quick and easy to apply. It provides a cost advantage and a solid surface. Small
and medium sized floor, wall ceramics are used to apply coating materials such as decorative bricks horizontally and vertically on wet, concrete, plaster, screed etc. surfaces such as bathrooms, kitchens.
It has high adhesion strength. It is suitable for top - down ceramic tiles. It does not slide. Saving labor.
Application instructions: 1 remoll fx 50 additive bag, 1 remoll sand bunter is mixed dry. Add 12 - 15 liters of water according to the consistency, mix with a low speed mixer until a homogeneous mixture is
obtained. It is rested for 5 - 10 minutes. After mixing again, it is applied with a notched trowel. By applying a force to the surface with a rubber hammer, adhesion strength is increased. Ceramic application
can be started after 1 day. 1 set of adhesive mixture is 50 lt, can cover average 15 m² (3 - 5 kg / m² consumption) places.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives
and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı

1 torba RML FX 50 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML FX 50 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
+ 12 - 15 lt su
Kap ömrü / tüketim
4 saat
Kabuklaşma süresi
25 dk
Tüketim
3 - 5 kg / m²
Kullanıma alma süresi
1 gün
Kayma
≤0. 5mm (en 1308)
Başlangıç (en1348)
≥1N / mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Suya daldırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Donma çözünme çevrimden sonra (en 1348 ≥1N / mm²
Depolama şartları
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle,
üretim tarihinden itibaren 6 aydır.
Renk
Gri & beyaz

Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio

Pot life / consumption
Crusting time
Consumption
Use time
Sliding
Start (en1348)
After aging by temperature (en 1348)
After the water immersed (en 1348)
Freezing dissolution after cycle (en 1348
Storage conditions
Color

1 bag RML FX 50 C chemical additive + 1 sack remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML FX 50 C chemical additive + 1 sack remoll sand
+ 12 - 15 lt water
4 hours
25 minute
3 - 5 kg / m²
1 day
≤0.5mm (en 1308)
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry environment with 10 folds of stacking.
Grey & white
www.remoll.com
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Remoll Rapid
RML FR 64 C
C2FT
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ YÜKSEK PERFORMANSLI
HIZLI PRİZ ALAN SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT HIGH
PERFORMANCE QUICK SET CERAMIC ADHESION MORTAR

Tanımı: Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, hızlı priz alan yapıştırma harcıdır. Hızlı ve kolay uygulanır. Maliyet avantajı ve sağlam bir yüzeyin oluşmasını sağlar. Küçük
ve orta ebatlı yer duvar seramiği dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo, mutfak gibi ıslak mekanlarda beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerinde uygulanmasında
kullanılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kayma yapmaz. işçilikten tasarruf sağlar.
Uygulama talimatı: 1 adet RML FR 64 C kimyasal katkı torbası ile 1 çuval remoll kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle ve homojen bir karışım
elde edilinceye kadar karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak taraklı mala ile duvara uygulanır, lastik çekiçle yüzeye kuvvet uygulanarak yapışma gücü arttırılır Hazırlanan harç 30
dk içerisinde tüketilmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri su ile yıkanmalıdır. Yapıştırılan karolar 4 saat sonra
derz uygulamasına hazır hale gelir. 1 set yapıştırıcı karışımı 50 lt olup, ortalama 15 m² (3 - 5 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir.
Göze temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Description: It is a cement based, high performance, low slip, fast setting adhesive mortar. Quick and easy to apply. It provides a cost advantage and a solid surface. Small and medium sized floor wall
ceramics are used to apply coating materials such as decorative bricks horizontally and vertically on wet, concrete, plaster, screed surfaces such as bathrooms, kitchens. It has high adhesion strength. It is
suitable for top - down ceramic tiles. It does not slide. Saves labor.
Application instructions: 1 RML FR 64 C chemical additive sack and 1 sack remoll dry. Add 12 - 15 liters of water according to the consistency, mix with a low speed mixer until a homogeneous mixture is
obtained. It is rested for 5 - 10 minutes. Mix again with a notched trowel and apply force to the surface with a rubber hammer to increase adhesion. Prepared mortar should be consumed within 30 minutes.
The mortar should be discarded if the shelf life is over or the crusted mortar is used. After application, hands and application tools should be washed with water. Attached tiles are ready for joint application
after 4 hours. 1 set of adhesive mixture is 50 lt, covers average 15 m² (3 - 5 kg / m² consumption) place.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives
and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri

Application Information

Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı

Packaging
Application temperature
Mixing ratio

1 torba RML FR 64 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML FR 64 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
+ 12 - 15 lt su
Kap ömrü / tüketim
0, 5 saat
Kabuklaşma Süresi
15 dk
Tüketim
3 - 5 kg / m²
Kullanıma alma süresi
1 gün
Kayma
≤0. 5mm (en 1308)
Başlangıç (en1348)
≥1N / mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Suya daldırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Donma çözünme çevrimden sonra (en 1348 ≥1N / mm²
Depolama şartları
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle,
üretim tarihinden itibaren 6 aydır.
Renk
Gri
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Pot life / consumption
Crusting time
Consumption
Use time
Sliding
Start (en1348)
After aging by temperature (en 1348)
After the water immersed (en 1348)
Freezing dissolution after cycle (en 1348
Storage conditions
Color

1 bag RML FR 64 C chemical additive + 1 sack remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML FR 64 C chemical additive + 1 sack remoll sand
+ 12 - 15 lt water
0, 5 hour
15 minute
3 - 5 kg / m²
1 day
≤0.5mm (en 1308)
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry environment with 10 folds of stacking.
Grey

Remoll Flex
RML FL 82
C2TES1
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ YÜKSEK
PERFORMANSLI FLEKSSERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT HIGH
PERFORMANCE FLEX CERAMIC ADHESION MORTAR

Tanımı: Çimento esaslı, yüksek performanslı, çalışma süresi uzatılmış, esnek yapıştırma harcıdır. Dış ve iç mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde özellikle granit, seramik ve sırlı porselen kaplama malzemelerinde
teraslarda ve bahçe düzenlemelerinde ıslak hacimli mekanlarda soğuk hava depoları şoklama tesisleri fırınların dış cephelerinde kullanılabilir. Her türlü iklim koşuluna dayanıklıdır. Yüksek yapışma gücüne
sahiptir. Esneklik özelliği sayesinde ani ısı değişimleri sebebiyle oluşan yüzey gerilmelerine dayanıklıdır. Dikey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz kolay taraklanabilir.
Uygulama talimatı: 1 adet RML FL 82 C kimyasal katkı torbası ile 1 çuval remoll kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle ve homojen bir karışım elde edilinceye
kadar karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak taraklı mala ile duvara uygulanır, lastik çekiçle yüzeye kuvvet uygulanarak yapışma gücü arttırılır 30x 30 dan büyük ebatlarda seramiğin arkasına da
yapıştırıcı sürülür. İyi bir yapışma için lastik çekiçle yüzeye kuvvet uygulanmalıdır. Hazırlanan harç 5 saat içerisinde tüketilmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. Uygulamadan
sonra eller ve uygulama aletleri su ile yıkanmalıdır. Yapıştırılan alan en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. 1 set yapıştırıcı karışımı 50 lt olup, ortalama 15 m² (3 - 5 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. Göze temasında
bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Description: Cement based, high performance, extended working, flexible bonding mortar. Outdoor and indoor surfaces can be used on horizontal and vertical surfaces, especially on terraces in granite,
ceramic and glazed porcelain veneers, and in cold rooms with wet spaces in garden arrangements. It is resistant to all weather conditions. It has high adhesion strength. Thanks to its flexibility, it is resistant
to surface stresses caused by sudden temperature changes. It can be easily brushed in vertical surface applications without slipping.
Application Instructions: 1 RML FL 82 C chemical additive sack and 1 sack remoll dry. Add 12 - 15 liters of water according to the consistency, mix with a low speed mixer until a homogeneous mixture is
obtained. It is rested for 5 - 10 minutes. After mixing again, it is applied to the wall with a notched trowel. By applying a force to the surface with a rubber hammer, the bonding strength is increased. In the
sizes larger than 30x30, adhesive is also applied behind the ceramic. A force must be applied to the surface with a rubber hammer for good adhesion. The prepared mortar should be consumed within 5 hours.
The mortar should be discarded if the shelf life is past or crusted. After application, hands and application tools should be washed with water. The adhesive area should be avoided by direct water contact
for at least 24 hours. 1 set adhesive mixture is 50 lt. And Covers average 15 m² (3 - 5 kg / m² consumption) place.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives
and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı

1 torba RML FL 82 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML FL 82 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
+ 12 - 15 lt su
Kap ömrü / tüketim
4 saat
Kabuklaşma Süresi
15 dk
Tüketim
3 - 5 kg / m²
Kullanıma alma süresi
1 gün
Kayma
≤0. 5mm (en 1308)
Başlangıç (en1348)
≥1N / mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Suya daldırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Donma çözünme çevrimden sonra (en 1348 ≥1N / mm²
Esneklik (en 12002)
≥2. 5mm - S1 esnek
Depolama şartları
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 6 aydır.
Renk
Gri & beyaz

Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio

Pot life / consumption
Crusting time
Consumption
Use time
Sliding
Start (en1348)
After aging by temperature (en 1348)
After the water immersed (en 1348)
Freezing dissolution after cycle (en 1348
Flexibility
Storage
Color

1 bag RML FL 82 C chemical additive + 1 sack remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML FL 82 C chemical additive + 1 sack remoll sand
+ 12 - 15 lt water
4saat
15 minute
3 - 5 kg / m²
1 day
≤0.5mm (en 1308)
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥2.5mm - S1 flexible
6 months as of manufacturing date as unopened packaging
in dry environment with 10 folds of stacking.
Grey & WHITE
www.remoll.com
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Remoll Aquafix
RML FH 32 C
C2TES2
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ YÜKSEK PERFORMANSLI
SÜPER ELASTİK SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT HIGH PERFORMANCE
SUPER FLEXIBLE CERAMIC ADHESION MORTAR

Tanımı: Çimento esaslı yüksek performanslı kayma özelliği azaltılmış uzun çalışma süresine sahip, esnekliği artırılmış yapıştırma harcıdır. Dış ve iç mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde özellikle granit, seramik
ve sırlı porselen kaplama malzemelerinde teraslarda ve bahçe düzenlemelerinde ıslak hacimli mekanlarda soğuk hava depoları şoklama tesisleri fırınların dış cephelerinde kullanılabilir. Eski seramik granit
üzerine seramik kaplamada alçı boya gibi zorlu yüzeyler üzerine seramik uygulamalarında iş merkezleri hastane okul gibi mekanlarda kullanılabilir. Havuz, Türk hamamı kaplıca, sauna su deposu gibi ıslak hacimli
mekanlarda cam mozaik uygulamalarında kullanılır. Her türlü iklim koşuluna dayanıklıdır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Dikey, yüzey uygulamalarında kayma yapmaz, kolay taraklanabilir. Uzun çalışma süresine
sahiptir. Yüksek polimer özelliği sayesinde su geçirimsizlik özelliğine sahiptir.
Uygulama talimatı: 1 adet RML FH 32 C kimyasal katkı torbası ile 1 çuval remoll kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle homojen bir karışım elde
edilinceye kadar karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak taraklı mala ile duvara uygulanır, lastik çekiçle yüzeye kuvvet uygulanarak yapışma gücü arttırılır 30x 30 dan büyük ebatlarda seramiğin
arkasına da yapıştırıcı sürülür. İyi bir yapışma için lastik çekiçle yüzeye kuvvet uygulanmalıdır. Hazırlanan harç 5 saat içerisinde tüketilmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri su ile yıkanmalıdır. Yapıştırılan alan en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. 1 set yapıştırıcı karışımı 50 lt olup, ortalama 15 m² (3 - 5 kg / m² tüketim)
yer yapmaktadır.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. Göze temasında bol
su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Description: Cement based high performance gliding feature is a flexible adhesive mortar with reduced long working time. Outdoor and indoor surfaces can be used on horizontal and vertical surfaces,
especially on terraces in granite, ceramic and glazed porcelain veneers, and in cold rooms with wet spaces in garden arrangements. Ceramic coatings on old ceramic granite can be used in places such as
schools, hospitals, ceramics applications on hard surfaces such as gypsum paints. It is used in glass mosaic applications in wet volumes such as pools, Turkish baths, sauna baths. It is resistant to all
weather conditions. It has high adhesion strength. Vertical, surface applications do not slip, can be easily combed. It has a long working period. Due to its high polymer properties it is waterproof.
Application instructions: 1 RML FH 32 C chemical additive sack and 1 sack remoll sand bag are mixed dry. Add 12 - 15 liters of water according to the consistency and mix until a homogeneous mixture is
obtained with low speed mixer. It is rested for 5 - 10 minutes. After mixing again, it is applied to the wall with a notched trowel. By applying a force to the surface with a rubber hammer, the bonding strength
is increased. In the sizes larger than 30x30, adhesive is also applied behind the ceramic. A force must be applied to the surface with a rubber hammer for good adhesion. The prepared mortar should be
consumed within 5 hours. The mortar should be discarded after the usage period has expired or the mortar has been crushed. After application, the hand and application tools should be washed with water.
The adhesive area should be avoided by direct water contact for at least 24 hours. 1 set adhesive mixture is 50 lt. And Covers average 15 m² (3 - 5 kg / m² consumption) place.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives
and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı

1 torba RML FH 32 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML FH 32 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
+ 12 - 15 lt su
Kap ömrü / tüketim
4 saat
Kabuklaşma Süresi
15 dk
Tüketim
3 - 5 kg / m²
Kullanıma alma süresi
1 gün
Kayma
≤0. 5mm (en 1308)
Başlangıç (en1348)
≥1N / mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Suya daldırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Donma çözünme çevrimden sonra (en 1348 ≥1N / mm²
Esneklik (en 12002)
≥2. 5mm - S1 esnek
Depolama şartları
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 6 aydır.
Renk
Gri & beyaz
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Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio

Pot life / consumption
Crusting Time
Consumption
Use time
Sliding
Start (en1348)
After aging by temperature (en 1348)
After the water immersed (en 1348)
Freezing dissolution after cycle (en 1348
Flexibility (up to 12002)
Storage conditions
Color

1 bag RML FH 32 C chemical additive + 1 sack remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML FH 32 C chemical additive + 1 sack remoll sand
+ 12 - 15 lt water
4 hours
15 minute
3 - 5 kg / m²
1 day
≤0.5mm (en 1308)
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥2.5mm - S1 flexible
6 months as of manufacturing date as unopened packaging
in dry environment with 10 folds of stacking.
Grey & white

Remoll Marfix
RML MG 70 C
C2TS2
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ YÜKSEK
PERFORMANSLI GRANİT MERMER YAPIŞTIRMA HARCI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT HIGH
PERFORMANCE GRANITE MARBLE ADHESION MORTAR

Tanımı: Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, esnek yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekanlarda, granit, doğal granit, büyük ebatlı seramik porselen seramik, kotto klinker gibi kaplama
malzemelerinin yatay ve düşeyde yapılan uygulamalarında kullanılır. Her türlü iklim koşuluna dayanıklıdır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Esneklik özelliği sayesinde ani ısı değişimleri sebebiyle oluşan yüzey
gerilmelerine dayanıklıdır. Dikey yüzey uygulamalarında kayma yapmaz kolay taraklanabilir.
Uygulama talimatı: 1 adet RML MG 70 C kimyasal katkı torbası ile 1 çuval remoll kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle ve homojen bir karışım elde edilinceye
kadar karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar karıştırılarak taraklı mala ile duvara uygulanır, lastik çekiçle yüzeye kuvvet uygulanarak yapışma gücü arttırılır 30x 30 dan büyük ebatlarda seramiğin arkasına da
yapıştırıcı sürülür. İyi bir yapışma için lastik çekiçle yüzeye kuvvet uygulanmalıdır. Hazırlanan harç 5 saat içerisinde tüketilmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. Uygulamadan
sonra eller ve uygulama aletleri su ile yıkanmalıdır. Yapıştırılan alan en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. 1 set yapıştırıcı karışımı 50 lt olup, ortalama 15 m² (3 - 5 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. Göze temasında
bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır

Description: It is a cement based, high performance, reduced sliding, flexible adhesive mortar. It is used in horizontal and vertical applications of coating materials such as granite, natural granite, large
size ceramic porcelain ceramic, clinker both indoors and outdoors. It is resistant to all weather conditions. It has high adhesion strength. Thanks to its flexibility, it is resistant to surface stresses caused by
sudden temperature changes. It can be easily brushed in vertical surface applications without slipping.
Application instructions: 1 RML MG 70 C chemical additive sack and 1 sack remoll dry. Add 12 - 15 liters of water according to the consistency, mix with a low speed mixer until a homogeneous mixture is
obtained. It is rested for 5 - 10 minutes. After mixing again, it is applied to the wall with a notched trowel. By applying a force to the surface with a rubber hammer, the bonding strength is increased. In
the sizes larger than 30x30, adhesive is also applied behind the ceramic. A force must be applied to the surface with a rubber hammer for good adhesion. The prepared mortar should be consumed within 5
hours. The mortar should be discarded if the shelf life is over or the crusted mortar is used. After application, hands and application tools should be washed with water. The adhesive area should be avoided
by direct water contact for at least 24 hours. 1 set adhesive mixture is 50 lt. And Covers average 15 m² (3 - 5 kg / m² consumption) place.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives
and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı

1 torba RML MG 70 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML MG 70 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
+ 12 - 15 lt su
Kap ömrü / tüketim
4 saat
Kabuklaşma Süresi
15 dk
Tüketim
3 - 5 kg / m²
Kullanıma alma süresi
1 gün
Kayma
≤0. 5mm (en 1308)
Başlangıç (en1348)
≥1N / mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Suya daldırıldıktan sonra (en 1348)
≥1N / mm²
Donma çözünme çevrimden sonra (en 1348 ≥1N / mm²
Esneklik (en 12002)
≥2. 5mm - S1 esnek
Depolama şartları
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 6 aydır.
Renk
Gri & beyaz

Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio

Pot life / consumption
Crusting Time
Consumption
Use time
Sliding
Start (en1348)
After aging by temperature (en 1348)
After the water immersed (en 1348)
Freezing dissolution after cycle (en 1348
Flexibility (up to 12002)
Storage conditions
Color

1 bag RML MG 70 C chemical additive + 1 sack remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML MG 70 C chemical additive + 1 sack remoll sand
+ 12 - 15 lt water
4 hours
15 minute
3 - 5 kg / m²
1 day
≤0.5mm (en 1308)
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥1N / mm²
≥2.5mm - S1 flexible
6 months as of manufacturing date as unopened packaging
in dry environment with 10 folds of stacking.
Grey & white
www.remoll.com
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REMOLL ÇİFT BİLEŞENLİ HARÇLAR
REMOLL DOUBLE COMPONENT MORTARS

ISI KÖPRÜSÜ OLUŞTURMAYAN ÖRGÜLER
BRAIDS WHICH DON’T FORM HEAT BRIDGE

Isı yalıtımının vazgeçilmez hammaddelerinden olan Pomza’dan üretilen Remoll çift bileşenli örgü
harçları ile her türlü bloğun örülmesinde ısı köprüleri oluşmaz enerji kaçakları engellenir.
REMOLL Çift bileşenli harçlar, kullanıcılara daha yüksek kaliteyi daha uygun fiyata sunabilmek amacıyla üretilmiş ürünlerdir. Bu sistemde üretilen harçlar, aynı sınıftaki tek bileşenli ürünlere
göre bir üst sınıf performans sağlamaktadır. Bunun sebebi yıkanmış elenmiş doğal pomza esaslı agregaların ayrı ambalajda, çimento ve katkıların ayrı ambalajda paketlenmesi sayesinde kumun
özünü koruyabilmesidir. Agregayı sırf çimento ile aynı ambalaja koyabilmek için yapılan kurutma işlemi kumun özsuyunu kaybetmesine ve böylelikle yapışma gücünün azalmasına yol açmaktadır.
REMOLL Çift bileşenli sistemde ise Hammaddenin kendinden gelen bu yapışma gücü korunarak, zamandan, işçilikten, doğalgaz ile yapılan kurutma maliyetinden tasarruf sağlanırken, tutuculuk,
işlenebilme, mukavemet ve yalıtım değerlerinde de kazanç sağlanmış olmaktadır.
Şantiye ürünü olarak yoğun talep gören REMOLL Çift bileşenli harçlar, 1 torba çimento ve katkı ile 2 çuval özel remoll kumunun su ile karıştırılmasıyla kullanıma hazır hale gelir. Laboratuvar
çalışmalarına göre çift bileşenli tüm remoll ürünleri flex yapıştırıcı sınıfında sonuç vermektedir. Kendine özgü pomza esaslı özel hammadde karışımı sayesinde hem hafiflik hemde ısı ses ve
yangın denetime destek sağlamaktadır. Binalara gelen yük azaldığı için deprem dayanımında avantaj sağlar. Harcın işlenebilme süresi uzun olduğu için yanma dökülme vb problemler oluşmaz
ustalarımıza uygulama kolaylığı sağlar. Aynı kilogramdaki muadillerine göre %40 daha fazla metraj yaparken fiyatta da % 50 daha ekonomik olmaktadır.

With Remoll double component mesh mortars produced from pumice, one of the indispensable raw materials of heat insulation, heat bridges are not
formed in any kind of energy leakage is prevented.
REMOLL Dual component mortars are products manufactured to offer higher quality and better price to users. The mortars produced in this system provide an upper class performance compared
to single component products in the same class. For this reason washed natural pumice based aggregates can be preserved in separate packaging by packing the cement and additives in separate
package. The drying process to put the aggregate in the same package as the cement alone leads to the loss of the juice and thus the adhesion force. REMOLL In the two component system, the
cost of drying with natural gas is saved while maintaining the adhesion strength of raw material itself, time, labor, workability, strength and insulation values are also gained...
REMOLL, which is highly demanded as a construction site product, is ready to use by mixing 2 component mortars, 1 bag cement and additive and 2 sacks of special remoll sand with water.
According to laboratory studies, all remoll products with two components give results in flex adhesives class. Thanks to its unique blend of pumice based special raw materials, both lightness
and heat provide sound and fire support. As the load coming from the buildings decreases, it gives an advantage in earthquake resistance. Since the duration of the waste can be long, problems
such as burning, spillage, etc. do not occur. It performs 40% more meters than the counterparts in the same kilogram, while it is 50% more economical in price.
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Remoll Remix
RMLMA12C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ
KABA VE İNCE TAMİR HARCI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT ROUGH
AND THIN REPAIR MORTAR

Tanımı: Çimento esaslı polimer takviyeli yüzey tamir harcıdır. 5 - 30 mm çatlakların tamirinde kullanılır. Restorasyon çalışmalarında dış cephe mantolama öncesinde bozuklukların giderilmesinde, iç
cephe duvar ve tavan çatlaklarında, beton ve sıva tüm yüzeylerin tamirinde kullanılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Pürüzsüz sağlam bir yüzey oluşturur. Donma çözünme çevrimine dayanıklıdır.
Uygulama talimatı: 1 adet RML MA 12 C kimyasal katkı torbası ile 1 çuval remoll kumu kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle ve homojen bir
karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Hazırlanan harç olgunlaşması için 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce harç 1 - 2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 5
saat içerisinde tüketilmelidir. Harç çelik mala ile zemindeki çatlak ve bozukluklar yüzeyde 30 mm’yi geçmeyecek şekilde eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. Uygulama sonrası yüzey 24 saat boyunca belli
aralıklarda nemlendirilmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri su ile yıkanmalıdır.
Uyarılar: Uygulanacak yüzeyin kirden arındırılarak yapışmaya engel unsurların yok edilmesi önemlidir. Setin kendi kumu, kimyasal katkısı ve su dışında hiçbir yabancı madde ilave edilmemelidir. Göze
temasında bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Description: Cement based polymer reinforced surface repair mortar. It is used in the repair of cracks of 5 - 30 mm. It is used in restoration works to repair defects before external façade cladding, interior
wall and ceiling cracks, concrete and plaster to repair all surfaces. It has high adhesion strength. Creates a smooth solid surface. It is resistant to freeze - thaw cycling.
Application instructions: 1 RML MA 12 C chemical additive sack and 1 sack remoll sand are mixed dry. Add 12 - 15 liters of water according to the consistency, mix with a low speed mixer until a homogeneous
mixture is obtained. The prepared mortar should be rested for 5 - 10 minutes to mature. The mortar should be mixed again for 1 - 2 minutes before application. The prepared mortar should be consumed
within 5 hours. Cracks and defects in the mortar steel trowel should be applied evenly on the surface, not exceeding 30 mm. After application, the surface should be moisturized at regular intervals for 24
hours. The mortar should be discarded if the shelf life is over or the crusted mortar is used. After application, hands and application tools should be washed with water.
Warnings: It is important that the surface to be applied be free of debris to remove adhesion inhibiting elements. The set must not contain any foreign substances other than its own sand, chemical additives
and water. Wash with plenty of water in case of eye contact and consult a doctor if necessary. Since it is cement based, the dust should not be inhaled.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı

Kap ömrü / tüketim
Kabuklaşma Süresi
Tüketim
Kullanıma alma süresi
Kayma
Eğilme mukavemeti
Basma mukavemeti
Yapişma mukavemeti
Sıcaklık dayanımı
Depolama şartları
Renk

1 torba RML MA 12 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML MA12 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu
+ 12 - 15 lt su
1saat
≥40 dk
1, 5 - 2 kg / m²
12 SAAT
≥2, 5 N / mm²
≥8 N / mm²
≥0, 5 N / mm²
( - 30 C) - (+80)
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 6 aydır. Torba açıldıktan sonra 1 hafta
içinde tüketilmelidir.
Gri & beyaz

Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life / consumption
Crusting Time
Usage
Use time
SLIP
Bending strength
Compression strength
Adhesion strength
Temperature resistance
Storage conditions
Color

1 bag RML MA 12 C chemical additive + 1 sack remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML MA12 C chemical additive + 1 sack remoll sand +
12 - 15 lt water
1 hour
≥40 minute
1, 5 - 2 kg / m²
12 HOURS
≥2, 5 N / mm²
≥8 N / mm²
≥0, 5 N / mm²
( - 30 C) - (+80)
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking. It should be used within
one week after opening the bag.
Grey & white
www.remoll.com
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Remoll Bondmix
RML GP 79 C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ YÜKSEK
PERFORMANSLI BİMSBLOK ÖRGÜ HARCI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT HIGH
PERFORMANCE PUMICE BLOCK NETWORK MORTAR

Tanımı: Çimento esaslı pratik tuğla ve bims blok örgü yapıştırma harcıdır. Su emmesi olan bims blok, tuğla gibi yapı elemanlarının örülmesinde kullanılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Kolay
taraklanabilir zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
Uygulama Talimatı: 1 adet RML GP 79 C kimyasal katkı torbası ile 3 çuval remoll kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle homojen
bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Herhangi bir katkı maddesi konulmamalıdır. Harcın olgunlaşması için 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan
önce harç 1 - 2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Harç bims blok üzerine sürülür ve taraklanır. Bims bloğu üzerine yerleştirilir, yapıştırılır ve lastik çekiçle tokmaklanır. Hazırlanan harç 4 saat
içerisinde tüketilmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. 1 set örgü harcı karışımı 110 lt olup, ortalama 40 m² (2 - 4 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır.
Uyarılar: Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Güneş altında ve rüzgarlı ortamlarda uygulanmamalıdır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı, gerekiyorsa doktora
başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır, gerekiyorsa doktora başvurulmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri su ile yıkanmalıdır. Yapıştırılan bims blok
en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır. Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.

Definition: It is Cement based practical brick and pumice block network adhesion mortar. Bims block, which is water sucking, is used in the construction of building elements such as bricks. It has high
adhesion strength. Easy brush - able saves time and labor.
Application Instructions: 1 RML GP 79 C chemical additive sack and 3 sack remoll sand buns are mixed dry. Add 12 - 15 liters of water according to the consistency and mix until a homogeneous mixture
is obtained with low speed mixer. It is rested for 5 - 10 minutes. No additives should be added. It must be rested for 5 - 10 minutes to mature. The mortar should be mixed again for 1 - 2 minutes before
application. The mortar is poured over the blocks and brushed. pumice are placed on the block, glued and rubber hammer is knocked. The prepared mortar should be consumed within 4 hours. The used
mortar should be discarded or the crushed mortar should be discarded. The set mortar mixture is 110 lt. And covers average 40 m² (2 - 4 kg / m² consumption) placed.
Warnings: No foreign material should be added in the prepared mortar. It should not be applied under the sun and in windy environments. Wash with plenty of water, if necessary, consult a doctor. Since it
is cement based, the dust should not be inhaled. If necessary, consult a doctor. After application, hands and application tools should be washed with water. Adhesive pumice block should avoid direct water
contact for at least 24 hours. Care must be taken to ensure that the surface is cured and solid. The surface should be free from residues to prevent sticking.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı

Kap ömrü / tüketim
Kabuklaşma Süresi
Tüketim
Kullanıma alma süresi
Kayma
Basınç Dayanımı
Bağ Dayanımı
Su Emme Katsayısı
Su Buharı Geçirgenliği
Depolama Şartları
Renk
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1 torba RML GP 79 C kimyasal katkı + 3 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML GP 79 C kimyasal katkı + 3 çuval remoll kumu
+ 12 - 15 lt su
≥4 saat
≥40 dk
3 - 5 kg / m²
1 gün
≤0. 5mm (en 1308)
≥5 N / mm²
≥0, 3N / mm²
≥0, 015 N / mm²
15 / 35
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 6 aydır.
Gri & Beyaz

Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio

Pot life / consumption
Crusting time
Usage
Use time
Sliding
Pressure resistance
Bond strength
Water absorption coefficient
Water vapor permeability
Storage conditions
Color

1 Bag RML GP 79 C chemical additive + 3 sack remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML GP 79 C chemical additive + 3 sack remoll sand
+ 12 - 15 lt water
≥4 hour
≥40 minute
3 - 5 kg / m²
1 day
≤0.5mm (en 1308)
≥5 N / mm²
≥0, 3N / mm²
≥0, 015 N / mm²
15 / 35
6 months as of manufacturing date as unopened packaging
in dry environment with 10 folds of stacking.
Grey & white

Remoll Aacmix
RML GP 84 C
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ YÜKSEK
PERFORMANSLI GAZ BETON ÖRGÜ HARCI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT HIGH
PERFORMANCE GAS CONCRETE NETWORK MORTAR

Tanımı: Çimento esaslı pratik gaz beton örgü harcıdır. Su emmesi olan gaz beton gibi yapı elemanlarının örülmesinde kullanılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Kolay taraklanabilir zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
Uygulama Talimatı: 1 adet RML GP 84 C kimyasal katkı torbası ile 2 çuval remoll kum çuvalı kuru olarak karıştırılır. Kıvama göre 12 - 15 lt arası su ilave edilerek, düşük devirli mikserle homojen bir karışım elde edilinceye
kadar karıştırılır. 5 - 10 dk dinlendirilir. Herhangi bir katkı maddesi konulmamalıdır. Harcın olgunlaşması için 5 - 10 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce harç 1 - 2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
Harç gazbeton blok üzerine sürülür ve taraklanır. Gaz beton bloğu üzerine yerleştirilir, yapıştırılır ve lastik çekiçle tokmaklanır. Hazırlanan harç 4 saat içerisinde tüketilmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya
kabuklaşmış harç atılmalıdır. 1 set örgü harcı karışımı 80 lt olup, ortalama 20 - 30 m² (2 - 4 kg / m² tüketim) yer yapmaktadır.
Uyarılar: Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Güneş altında ve rüzgarlı ortamlarda uygulanmamalıdır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı, gerekiyorsa doktora başvurulmalıdır.
Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır, gerekiyorsa doktora başvurulmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri su ile yıkanmalıdır. Yapıştırılan bims blok en az 24 saat direkt su ile temasından
kaçınılmalıdır. Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
Description: Cement based practical gas concrete mesh mortar. It is used in construction of building elements such as gas concrete, which is water sucking. It has high adhesion strength. Easy brush able
structure saves time and labor.
Application Instructions: 1 RML GP 84 C chemical additive sack and 2 sack remoll sand buns are mixed dry. Add 12 - 15 liters of water according to the consistency and mix until a homogeneous mixture
is obtained with low speed mixer. It is rested for 5 - 10 minutes. No additives should be added. It must be rested for 5 - 10 minutes to mature. The mortar should be mixed again for 1 - 2 minutes before
application. The mortar is poured onto the granite block and scored. The gas is placed on the concrete block, glued and the rubber is hammered with a hammer. The prepared mortar should be consumed
within 4 hours. The mortar should be discarded if the shelf life is over or the crusted mortar is used. 1 set of mortar mixture is 80 lt, and covers average 20 - 30 m² (2 - 4 kg / m² consumption) places.
Warnings: No foreign material should be added in the prepared mortar. It should not be applied under the sun and in windy environments. Wash with plenty of water, if necessary, consult a doctor. Since it
is cement based, the dust should not be inhaled. If necessary, consult a doctor. After application, hands and application tools should be washed with water. Adhesive pumice block should avoid direct water
contact for at least 24 hours. Care must be taken to ensure that the surface is cured and solid. The surface should be free from residues to prevent sticking.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı

Uygulama sıcaklığı
Kap ömrü / tüketim
Kabuklaşma Süresi
Tüketim
Kullanıma Alma Süresi
Kayma
Basınç Dayanımı
Bağ Dayanımı
Su Emme Katsayısı
Depolama Şartları
Renk

1 torba RML GP 84 C kimyasal katkı +2 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML GP 84 C kimyasal katkı + 2 çuval remoll kumu
+ 12 - 15 lt su
(+5 ºC) - (+35ºC)
≥4 saat
≥40 dk
3 - 5 kg / m²
1 gün
≤0. 5mm (en 1308)
≥5 N / mm²
≥0, 3 N / mm²
≥0, 015 N / mm²
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 6 aydır.
Gri & beyaz

Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio

Application temperature
Pot life / consumption
Crusting time
Usage
Use time
Sliding
Pressure resistance
Bond strength
Water absorption coefficient
Storage conditions
Color

1 bag RML GP 84 C chemical additive + 2 sack remoll sand
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML GP 84 C chemical additive + 2 sack remoll sand
+ 12 - 15 lt water
(+5 ºC ) - (+35ºC)
≥4 hours
≥40 minute
3 - 5 kg / m²
1 day
≤0.5mm (en 1308)
≥5 N / mm²
≥0, 3 N / mm²
≥0, 015 N / mm²
6 months as of manufacturing date as unopened packaging
in dry environment with 10 folds of stacking.
Grey & white
www.remoll.com
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REMOLL TEKNİK ÜRÜNLER
REMOLL TECHNICAL PRODUCTS

ÇÖZÜLMEYEN DETAY KALMASIN
REMOLL teknik ürünler kullanıcıların yaşam konforunu artırabilmek gayesiyle geliştirilmiş özel ürünlerdir. Uzun bir ar-ge çalışması ve titizlikle hazırlanan reçeteler neticesinde yüksek performanslı
ürünler elde edilmiştir. Bu ürünler su izolasyon harçları, dönüşüm astarları, bürüt beton harcı, bürüt beton astarı, beton kürü ve yüzey sertleştiriciler olmak üzere yapıştırıcılar sıvalar ve harçlar
vb. destek olarak üretilmiş teknik ürünlerdir. Silis esaslı özel bir hammaddeden üretilen ürünler, atmosfer koşullarına oldukça dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Remoll su izolasyon harçları, mutfak, banyo, teras, balkon gibi tüm ıslak mekanlarda seramik veya kaplama döşenmeden önce kullanılır. Kuruduktan sonra üzerine seramik, sıva gibi koruyucu
katman uygulanmalıdır. Bileşimindeki polimerler sayesinde elastik bir yapıya sahiptir. Remoll beton astarı ve dönüşüm astarı ise içerdiği silikat esaslı özel hammaddesi sayesinde tutunmayı
kolaylaştırır, aderansı yüksektir. Remoll grout harçları ve yüzey sertleştiricileri ile yapısal harçlarda uzun ömürlü ve sağlam yüzeyler elde edilir.

Pomza ve silis esaslı malzemeler

THERE MAY NOT LEAVE ANY DETAIL WHICH WAS NOT SOLVED
REMOLL technical products are special products developed to improve the life comfort of users. High - performance products have been obtained as a result of a long - term research and
meticulously prepared prescriptions. These products are technical products produced as waterproofing mortars, conversion primers, gypsum concrete mortar, gypsum concrete primer, concrete
curing and surface hardeners, adhesives, mortars. Products produced from a special silica - based raw material are highly resistant to atmospheric conditions and have a long service life.
Remoll water insulation mortars are used in all wet areas such as kitchens, bathrooms, terraces, balconies, etc. before laying ceramic or veneer. After drying, a protective layer such as ceramic or
plaster should be applied. It has an elastic structure thanks to the polymers in its composition. Remoll concrete primer and conversion primer makes it easy to hold thanks to the special silicate
- based raw material contained and high adherence. With Remoll grout mortars and surface hardeners, long - lasting and robust surfaces are obtained in structural mortar.

Pumice and silica based materials
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Remoll Izoplane
RML MA 42
ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI
CEMENT BASED DOUBLE COMPONENT WATER INSULATION MORTAR

Ürün tanımı: Su itici polimer destekli çimento esaslı, çift bileşenli yarı elastik su izolasyon harcıdır. Mutfak, banyo, teras, balkon gibi tüm ıslak mekanlarda seramik döşenmeden önce, restorasyon
çalışmalarında, dış cephe mantolama işleminde su izolasyonu için kullanılır. Üzerine seramik, sıva vs. gibi koruyucu katman uygulanmalıdır.
Uygulama talimatı: 20 kg’lık su izolasyon harcı 5 kg lık sıvı bileşen içerisine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli mikser ile
yapılmalıdır. Herhangi bir katkı maddesi ve su konulmamalıdır. Hazırlanan harç iki kat halinde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulanmadan önce en az 5 saat beklenmelidir. Yüzeyin seramik ve diğer
uygulamalara hazır hale gelmesi için 48 saat daha beklenmelidir. süzgeç ve köşelerde yalıtım filesi uygulaması yapılmalıdır.
Uyarılar: Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Güneş altında ve rüzgarlı ortamlarda uygulanmamalıdır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı, gerekiyorsa doktora
başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır. Uygulama (+5 ºC) – (+35 ºC) arası sıcaklıkta yapılmalıdır.

Product description: Water repellent polymer supported cement based, two component semi elastic water isolation mortar. It is used in all wet areas such as kitchen, bathroom, terrace, balcony before
ceramic tile, restoration work, water insulation in exterior cladding. Protective layer such as ceramic, plaster etc. should be applied on it.
Application instruction: 20 kg of water insulation mortar should be slowly poured into a 5 kg liquid component and mixed until a homogeneous mixture is obtained. Mixing should be done with low speed
mixer. No additives and water should be added. The prepared mortar should be applied in two layers. Wait at least 5 hours before applying the second layer. The surface should be waited for 48 hours to be
ready for ceramics and other applications. The application of insulation files should be done on the strainer and the corners.
Warnings: No foreign material should be added to the prepared mortar. It should not be applied under the sun and in windy environments. Wash with plenty of water, if necessary, consult a doctor. Since it
is cement based, the dust should not be inhaled. Application should be done at temperature between (+5 ºC) - (+ 35 ºC).

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü / tüketim
Kuruma Süresi
Tüketim
Kullanıma alma süresi
Çatlak köprüleme
Yapışma Mukavemeti
Kapiler su emme
Depolama şartları
Renk

1 torba RML MA 42 C toz katkı (20kg) + 5 kg sıvı katkı
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML MA 42 C toz katkı + 5 kg sıvı katkı
3 saat
48 saat
3 - 5 kg / m²
1 gün
≥ 0, 75 mm
≥1N / mm²
≤ 0, 10 kg (m2h0, 5)
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden
itibaren 6 aydır. Torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmelidir.
Gri

Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life / consumption
Drying time
Usage
Use time
Crack bridging
Adhesive strength
Capillary water absorption
Storage conditions
Color

1 bag RML MA 42 C dust additive (20kg) + 5 kg liquid additive
(+5 ºC ) - (+35ºC)
1 bag RML MA 42 C dust additive + 5 kg liquid additive
3 hours
48 hours
1,5 kg / m²
1 day
≥ 0, 75 mm
≥1N / mm²
≤ 0, 10 kg (m2h0, 5)
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry environment
with 10 folds of stacking. It must be used within one week after opening the bag.
Grey
www.remoll.com
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Remoll Betolight
RML CR 06 C
AKRİLİK ESASLI POLİMER KATKILI BİNDER ASTARI
ACRYLIC BASED POLYMER COMPONENT BINDER LINING

Tanımı: Polimer emülsiyon esaslı akrilik ve sentetik boya öncesi uygulanan binder dönüşüm astarıdır. Tüm yapılarda iç cephede su emiciliği yüksek yüzeylerde uygulanır.
Emiciliği yüksek yüzeylerde sentetik ve su bazlı boyalar öncesinde uygulanır, aderansı arttırı, son katboya tüketimini minimilize eder, tozumayı ve çatlakları engeller, sağlam bir yüzey oluşturur
Uygulama talimatı: Ürün kovada hazır olarak gelir karıştırılarak rulo ya da fırça kullanılarak duvara uygulanır.
Uyarılar: Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz. ahşap, metal ve duvar kağıdı üzerine uygulanmaz. Boya uygulamasına 6 saat sonra geçilir

Description: This product is a binder conversion primer applied before acrylic and synthetic paint based on Polymer emulsion. In all structures, it is applied on the inner surface, on the surfaces where water
absorption is high. It is applied on high surfaces before absorbing synthetic and water based paints,
Increases adherence, minimizes the consumption of last layer paint, prevents dust and cracks, creates a solid surface.
Application instruction: the product is ready to be mixed in the bowl and is applied to the wall using a roller brush.
Warnings: Never apply on wet and damp surfaces. Wood, metal and wallpaper. Paint applied after 6 hours.

Uygulama Bilgileri

Application Information

Ambalajlama

15lt plastik kova

Packaging

15lt plastic bucket

Uygulama sıcaklığı

(+5 ºC) - (+35ºC)

Application temperature

(+5 ºc ) - (+35ºc)

Karışım oranı

Mixing ratio

Kap ömrü / tüketim

4 saat

Pot life / consumption

4 hours

Kuruma Süresi

6 - 12 saat

Drying Time

6 - 12 hours

Tüketim

10 m² / l

Usage

10 m² / l

Kullanıma alma süresi 1 gün

Use time

1 day

Depolama şartları

Kuru ortamda açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

Storage conditions

Renk

Şeffaf

6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking.

Color

Transparent
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Remoll Formix
RML CR 07
AKRİLİK ESASLI POLİMER KATKILI DÖNÜŞÜM ASTARI
ACRYLIC BASED POLYMER ADDITIVE TRANSFORMATION LINING

Tanımı: Akrilik emülsiyon esaslı polimer katkılı aderans astarıdır. Yüksek aderans gerektiren seramik üzeri seramik uygulamasında yüzey mukavemetini arttırır.
Uygulama talimatı: ürün kovada hazır olarak gelir karıştırılarak rulo ya da fırçayla duvara uygulanır.
Uyarılar: Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz. Ahşap, metal ve duvar kağıdı üzerine uygulanmaz. Çok nemli ve / veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Her türlü
iç - dış cephe duvar - zemin, boyalı, seramik kaplı yüzeyde uygulanır

Description: Acrylic emulsion based polymer additive adherence primer. Higher adherence increases the surface resistance of ceramics over ceramics.
Application instruction: the product is ready to be mixed in the roller and is applied to the wall with roller brush.
Warnings: Never apply on wet and damp surfaces. It is not applied on wood, metal and wallpaper. Avoid application in very humid and / or very hot weather. It is applied on all kinds of interior - exterior
wall - floor, painted, ceramic coated surface.

Uygulama Bilgileri

Application Information

Ambalajlama

15lt plastik kova

Packaging

15lt plastic bucket

Uygulama sıcaklığı

(+5 ºC) - (+35ºC)

Application temperature

(+5 ºC ) - (+35ºC)

Karışım oranı

Mixing ratio

Kap ömrü / tüketim

4 saat

Pot life / consumption

4 hours

Kuruma Süresi

6 - 12 saat

Drying Time

6 - 12 hours

Tüketim

10 m² / l

Usage

10 m² / l

Kullanıma alma süresi

1 gün

Use time

1 day

Depolama şartları

Kuru ortamda açılmamış ambalajında üretim tarihinden
itibaren 6 aydır.

Storage conditions

6 months as of manufacturing date as unopened packaging
in dry environment with 10 folds of stacking.

Renk

Şeffaf

Color

Transparent
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Remoll Betokon
RML CR 34 C
AKRİLİK ESASLI POLİMER KATKILI
BÜRÜT BETON ASTARI
ACRYLIC BASED POLYMER ADDITIVE GROSS CEMENT LINING

Tanımı: Akrilik emülsiyon esaslı polimer katkılı brüt beton astarı. Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına aderansı ve
çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.
Uygulama talimatı: Remoll betokon önerilen ölçülerde su ile temiz bir kapta homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo ile yüzeye uygulanmalıdır. Sıva alçı uygulamasına geçilmeden
önce yüzeydeki ürünün tamamen kuruduğundan emin olunmalıdır. Kovadaki ürün aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.
Uyarılar: Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz. Remoll betokon uygulamasından sonra en az 24 saat sonra sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

Description: Acrylic emulsion based polymer additive gross concrete primer. Water absorption in all structures is applied on walls and ceilings on high gross concrete surfaces in order to increase adherence
and working time under cement and plaster based plaster. It is used as primer to prevent water absorption.
Application instructions: Remoll betokon should be applied to the surface with a roll of post, by mixing with water until it becomes homogenous in a clean container with water. Before the application of
plaster, make sure that the product on the surface is completely dry. The product should be kept in homogeneous condition by mixing with the product range and care should be taken not to collapse.
Warnings: Never apply on wet and damp surfaces. After remoll betokon application, plaster should be applied after at least 24 hours.

Uygulama Bilgileri

Application Information

Ambalajlama

12 kg plastik kova

Packaging

12 kg plastic bucket

Uygulama sıcaklığı

(+5 ºC) - (+35ºC)

Application temperature

(+5 ºC ) - (+35ºC)

Karışım oranı

12 kg kovaya 5 - 7 lt. su ilave ediniz.

Mixing ratio

Add 5 – 7 lt. water in to 12 kg bucket

Kap ömrü / tüketim

4 saat

Pot life / consumption

4 hours

Kuruma Süresi

60 - 120dk

Drying Time

60 – 120 min.

Tüketim

150 - 200 gr / m2

Usage

150 - 200 gr / m

Kullanıma alma süresi

1 gün

Use time

1 day

Depolama şartları

Kuru ortamda açılmamış ambalajında, 4 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 1 yıl

Storage conditions

1 year after manufacturing date, in dry environment in its
packaging with 4 folds of stacking.

Renk

Kırmızı

Color

Red
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Remoll Curing
RML CR 47 C
AKRİLİK ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI BETON KÜRÜ
ACRYLIC BASED HIGH PERFORMANCE CEMENT CURE

Tanımı: Tüm beton uygulamalarında film tabakası oluşturmak suretiyle betonun hızlı su kaybını engelleyerek sağlıklı priz almasını sağlayan akrilik esaslı beton astarıdır. Taze beton uygulamaları
şap uygulamaları ve yüzey sertleştirici uygulamalarında harç tazeyken kullanılır. Sıcak havada beton uygulamalarında özellikle kullanılmalıdır.
Uygulama talimatı: İnce film tabakası yapacak şekilde püskürtme yöntemiyle ya da fırçayla uygulanır.
Uyarılar: Uygulama sırasında kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı, gerekiyorsa doktora başvurulmalıdır.

Definition: It is an acrylic based concrete primer which prevents the rapid loss of water by forming a film layer in all concrete applications and ensures healthy setting. Fresh concrete applications are used
for screed applications and surface hardener applications. It should be used especially in concrete applications in hot weather.
Application Instructions: Thin film layer is applied by brush method with spraying method.
Warnings: Personal protective equipment must be used during application. Wash with plenty of water in case of eye contact, if necessary, consult a doctor.

.

.

:

.
.

.

Uygulama Bilgileri

Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü / tüketim
Kuruma Süresi
Tüketim
Kullanıma alma süresi
Kayma
Başlangıç (en1348)
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra (en 1348)
Suya daldırıldıktan sonra (en 1348)
Donma çözünme çevrimden sonra (en 1348
Esneklik (en 12002)
Depolama şartları
Renk

5kg - 30 kg plastik bidon
(+5 ºC) - (+35ºC)
60 - 120 dk
100 gr / m2.
1 gün

Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 6 aydır.
Şeffaf

:
.

Application Information

Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life / consumption
Drying Time
Usage
Use time
Sliding
Start (en1348)
After aging by temperature (en 1348)
After the water immersed (en 1348)
Freezing dissolution after cycle (en 1348
Flexibility (up to 12002)
Storage conditions
Color

:

5kg - 30 kg plastic bin
(+5 ºC ) - (+35ºC)
60 - 120 min
100 gr / m2.
1 day

6 months as of manufacturing date as unopened packaging
in dry environment with 10 folds of stacking.
Transparent
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Remoll Grout
RML GR 61 C
ÇİMENTO ESASLI, POLİMER KATKILI,
YÜKSEK MUKAVEMETLİ YAPISAL GROUT HARCI
CEMENT BASED POLYMER ADDITIVE HIGH STRENGHT STRUCTURAL GROUT MORTAR

Tanımı: Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek mukavemetli, akışkan, rötre ve çatlama yapmayan su geçirimsiz yapısal grout harcıdır. Prefabrike yapılar, çelik ankraj işleri, betonarme kaidelerin
kolonların perde duvarların tamiratları vb. Gibi yapının betonarme ve çelik imalat noktalarında kullanılır
Uygulama talimatı: 25 Kg’lık bir torba grout harcı, 5 - 6 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır. Herhangi bir katkı
maddesi konulmamalıdır. Hazırlanan harç 3 - 5 dakika dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce harç 1 - 2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
Uyarılar: Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Donma riski olan durumlarda uygulanmamalıdır. Şiddetli rüzgar ve güneş altında uygulanmamalıdır. Göze temas
halinde bol su ile yıkanmalıdır. Gerekiyorsa doktora başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır. Uygulama +5ºc - +35ºc arası sıcaklıkta uygulanmalıdır. Bulunan değerler
23ºc±2 sıcaklık ve % 50 ±5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına göre bu değerler değişebilir.

Definition: Cement based, polymer additive, high strength, fluid, shrinkage and non - cracking mortar. Water impermeable structural grout mortar. Prefabricated structures, steel anchoring works, reinforced
concrete bases, repairs of curtain walls of columns and so on. As used in reinforced concrete and steel manufacturing points.
Application instruction: A 25 kg bag of grout mortar should be slowly poured onto 5 - 6 liters of water. And mix with a low speed mixer until a homogeneous mixture is obtained. No additives should be added.
Prepared mortar should be rested for 3 - 5 minutes. The mortar should be mixed again for 1 - 2 minutes before application.
Warnings: No foreign material should be added to the prepared mortar. It should not be applied in freezing conditions. It should not be applied under severe wind and sunshine. In case of contact with eyes,
wash with plenty of water. If necessary, consult a doctor. Since it is cement based, the dust should not be inhaled. Application should be applied at + 5ºC - + 35ºC temperature. The values are given for 23
° C ± 2 temperature and 50 ± 5% humid ambient conditions. These values may vary depending on ambient conditions.

Uygulama Bilgileri
Ambalajlama
Uygulama sıcaklığı
Karışım oranı
Kap ömrü / tüketim
Kuruma Süresi
Tüketim
Kullanıma alma süresi
Sıcaklık dayanımı
Esneklik
Basınç mukavemeti
Depolama şartları
Renk
40

1 torba RML GR 61 C kimyasal katkı (25kg) + 1 çuval remoll kumu
(+5 ºC) - (+35ºC)
1 torba RML GR 61 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll kumu + 12 - 15 lt su
1 saat
48 saat
1, 7 KG / M² (1MM. KALINLIK İÇİN)
1 gün
- 30ºC - +80ºC
7 N / mm² (28. GÜN)
60 N / mm² (28. GÜN)
Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden
itibaren 6 aydır. Torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmelidir.
Gri
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Application Information
Packaging
Application temperature
Mixing ratio
Pot life / consumption
Drying time
Usage
Use time
Temperature resistance
Flexibility
Pressure resistance
Storage conditions
Color

1 bag RML GR 61 (25kg)
(+5 ºC ) - (+35ºC)
6 - 8 lt water + 25 kg dust
1 hour
48 hours
1, 7 KG / M² ( FOR 1MM THICKNESS)
1 day
- 30ºC - +80ºC
7 N / mm² (28 DAYS)
60 N / mm² (28 DAYS)
6 months as of manufacturing date as unopened packaging in dry
environment with 10 folds of stacking. It should be used within one week
after opening the bag.
Grey

Remoll Surcur
RML ZX 11
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ
SURFACE HARDENER

Tanım: Çimento esaslı hazır silis agregalı kullanıma hazır yüzey sertleştirici. Uygulama Alanları: Garajlar, otoparklar, depolar, ağır trafiğe maruz yüzeylerde, mekanik atölyelerde, yükleme
boşaltma alanlarında aşınma direncini arttırmak ve yüzey tozumasını önlemek amacı ile taze betona derzsiz uygulanır. Özellikleri: Yeni dökülen beton ve şaplarda düzgün, sert bir yüzey sağlar.
Aşınım direnci ve yüzey sertliği yüksektir. Yüzeylerde çatlamayı engeller.
Uygulama Talimatı: Betonun tercihen anolar şeklinde derzler bırakarak, hasırçelik veya elyaf destekli olarak ve vibrasyonla yerleştirilerek dökülmesi önerilir. Beton dökümünden hemen sonra,
yüzeyde gözle fark edilebilecek miktarda nem kalmadığında ve beton suyunu çekmeden uygulanır. Serpme uygulaması beton elastiki mukavemetini kazandıktan sonra iki aşamada uygulanır.
Toplam sarfiyatın 2 / 3’lük kısmı beton yüzeyine serpme, çek - pas ile yayma veya makine yardımıyla yayılmalıdır. Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak renk değiştirmesi beklenmeli,
gerekirse yüzey su serpilerek nemlendirilmeli ve yüzey sertleştirici malzeme disk perdahı yapılarak betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra ikinci aşamada kalan 1 / 3’lük kısım
eşit miktarda yüzeye serpilir. Tekrar makine perdahı yapılarak yüzeyin düz ve pürüzsüz olması sağlanır. Yüzey Hazırlığı: Yüzey sertleştiriciyi kullanmadan önce yüzey toz kir vb kalıntılarından
temizlenmelidir. Uygulama öncesi yüzeyde fazla su olmamalıdır.
Uyarılar: Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Güneş altında ve rüzgarlı ortamlarda uygulanmamalıdır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı, gerekiyorsa doktora
başvurulmalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır. Uygulama (+5 ºC) – (+35 ºC) arası sıcaklıkta yapılmalıdır.

Description: Ready - to - use surface hardener with cement - based ready - mixed silica aggregate. Application Areas: Garages, car parks, warehouses, surfaces subjected to heavy traffic, mechanical workshops, loading
and unloading areas, and to prevent surface dusting. Properties: Provides a smooth, hard surface for newly poured concrete and screeds. The abrasion is high in resistance and surface hardness. It prevents cracking on the
surfaces.
Application Instruction: It is recommended that concrete be poured by leaving joints, preferably in the form of squares, with masonry or fiber support and vibrating. Immediately after concrete pouring, it is applied when there
is no visible moisture on the surface and the concrete water is not drawn. Spread application is carried out in two stages after achieving concrete elastic strength. 2 / 3 part of the total consumption should be spread on the
concrete surface, spread by pulling or spread by machine. The spreading material should be expected to change color by taking the water of the concrete. If necessary, the surface should be moistened with water.
And the surface hardener material should be integrated with the concrete by making the disk lath. Then the remaining 1 / 3 part in the second step is spread on the surface in equal amounts. The machine is polished again
to ensure that the surface is smooth and smooth. Surface Preparation: Before using the surface hardener, the surface should be cleaned of dust, dirt, etc. There should not be much water on the surface before application.
Warnings: No foreign material should be added to the prepared mortar. It should not be applied under the sun and in windy environments. Wash with plenty of water in case of eye contact, if necessary, consult a doctor. Since
it is cement based, the dust should not be inhaled. Application should be done at temperature between (+5 ºC) - (+ 35 ºC).

Uygulama Bilgileri

Uygulama Bilgileri

Ambalajlama

1 torba RML ZX 11 (25kg)

Packaging

1 bag RML ZX 11 (25kg)

Uygulama sıcaklığı

(+5 ºC) - (+35ºC)

Application temperature

(+5 ºC ) - (+35ºC)

Karışım oranı

6 - 8 lt su / 25 kg toz

Mixing ratio

6 - 8 lt water / 25 kg dust

Eğilme mukavemeti

≥2, 5 N / mm²

Bending strength

≥2, 5 N / mm²

Basma mukavemeti

≥15 N / mm²

Compression strength

≥15 N / mm²

Depolama şartları

Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim
tarihinden itibaren 6 aydır. Torba açıldıktan sonra 1 hafta
içinde tüketilmelidir.

Storage conditions

6 months as of manufacturing date as unopened packaging
in dry environment with 10 folds of stacking. It should be
used within one week after opening the bag.
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REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI;
SOME OF OUR REFERENCES;
• Konya Hava Limanı Dış Hatlar Terminali / Konya
• Pal Gayrimenkul Sanayi Sitesi / Konya
• İbrahim Aşçı Otel Projesi / Konya
• Çamtur Otel Projesi / Afyon
• İstek Vakfı Koleji Antalya
• Dempo Çuval Fabrikası Konya
• Kavuklar Point Bornova Avm Residence / İzmir
• Karamanlı Toki Şantiyesi / Burdur
• Gelendost Toki Projesi Isparta
• Balıkesir Otel Projesi / Balıkesir
• Necmettin Erbakan Üni. Uygulama Hastanesi / Konya
• Odak Grup Agora Avm Projesi / Antalya
• Değirmenci Otomotiv Sanayi Tesisi / Konya
• Skoda Showroom Antalya
• Abazlar Et Kombine Tesisi / Konya
• Port Nature Hotel / Antalya
• Titanik Delux Hotel Belek
• Kaya Palazza Hotel Belek
• Selçuklu Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu / Beyşehir
• Uluslar Arası Antalya Üniversitesi / Antalya
• Rixos Temalı Park Kadiriye / Belek
• Cristal Hotel Belek
• Kirman Hotel Antalya
• İstek Vakfı Koleji Antalya
• Bauhaus Avm Antalya
• Granada Hotel Belek
• Çetin İnşaat Antalya - İzmir
• Royal Atlantis Hotel Çolaklı / Antalya
• Carya Golf Otel Belek / Antalya
• Melas Lara Hotel Kundu / Antalya
• Club Alibey Tekirova / Antalya
• Art Konstrüksiyon / Antalya
• Erasta Avm / Antalya
• Polen Tur Yat. A.Ş. Manavgat / Antalya
• Kumköy Beach Hotel, Manavgat / Antalya
• Çolakoğlu Hotel Serik / Antalya
• Artside Hotel, Side / Antalya
• Alkan Grup A. Ş. / Antalya
• Kaya Homes, Manavgat / Antalya
• Etucon A. Ş. Alanya / Antalya
• Hantur Turizm A. Ş.
• Seha İnşaat / Konya
• Selçuk Üni. Fen Edebiyat Fak. / Konya
• Dağ Mühendislik / Konya
• Komyapı A. Ş. / Konya
• Konya Okkalar İnşaat
• Akkonak Siteleri / Konya
• Rabıta Konutları / Konya
• Güzelbahçe Konutları / Konya
• Kommeram Konutları / Konya
• Yağmurlu Evler Konutları / Konya
• Şahinler Konutları / Konya
• Beyaz Çatı Konutları / Konya
• Toki Meram Konutları / Konya
• Toki Karaman Konutları
• Toki Bozkır Konutları
• Altunel Konutları, Konya
• Bozkır Efekent Konutları
• Tekbaş Beton Parke / Konya
• Çiftsan Botanik / Konya
• Çınar Botanik / Konya
• Hazbahçe Botanik / Konya
• Necipoğulları Beton Parke / Konya
• Tekbaş Beton Parke / Konya
• Akbaba Beton Parke / Konya
• Aladağlı Beton Parke / Konya
• Akyuva Mühendislik Beton Mamulleri / Konya
• Bey - Parke A. Ş. / Konya
• Bemak Yapı Beton Parke / Antalya
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• Konya Airport International Terminal / Konya
• Pal Real Estate Industrial Site / Konya
• İbrahim Aşçı Hotel Project / Konya
• Çamtur Hotel Project / Afyon
• İstek Foundation College Antalya
• Dempo Sack Factory Konya
• Kavuklar Point Bornova Mall Residence / Izmir
• Karamanlı Toki Building Site / Burdur
• Gelendost Toki Project Isparta
• Balıkesir Hotel Project / Balıkesir
• Necmettin Erbakan Üniversity Application Hospital / Konya
• Focus Group Agora Avm Project / Antalya
• Değirmenci Automotive Industry Facility / Konya
• Skoda Showroom Antalya
• Abazlar Meat Combination Plant / Konya
• Port Nature Hotel / Antalya
• Titanik Delux Hotel Belek
• Kaya Palazza Hotel Belek
• Selçuklu University Girls’ Dormitory / Beysehir
• International Antalya University / Antalya
• Rixos Theme Park in Kadiriye / Belek
• Cristal Hotel Belek
• Kirman Hotel Antalya
• İstek Foundation College Antalya
• Bauhaus Avm Antalya
• Granada Hotel Belek
• Çetin Construction Antalya - Izmir
• Royal Atlantis Hotel in Colakli / Antalya
• Carya Golf Hotel Belek / Antalya
• Melas Lara Hotel Kundu / Antalya
• Club Alibey Tekirova / Antalya
• Art Construction / Antalya
• Erasta Avm / Antalya
• Polen Tur Yat. Inc. Manavgat / Antalya
• Kumköy Beach Hotel, Manavgat / Antalya
• Çolakoğlu Hotel Serik / Antalya
• Artside Hotel, Side / Antalya
• Alkan Group A. Ş. / Antalya
• Kaya Homes, Manavgat / Antalya
• Etucon A. Ş. Alanya / Antalya
• Hantur Turizm A. Ş.
• Seha Construction / Konya
• Selçuk Üniversity Faculty of Science and Literature. / Konya
• Dağ Mühendislik / Konya
• Komyapı A. Ş. / Konya
• Konya Okkalar Construction
• Akkonak Sites / Konya
• Rabıta Houses / Konya
• Güzelbahçe Houses / Konya
• Kommeram Houses / Konya
• Yağmurlu houses / Konya
• Şahinler Houses / Konya
• Beyaz Çatı Houses / Konya
• Toki Meram Residences / Konya
• Toki Karaman Residences
• Toki Bozkır Houses
• Altunel Houses, Konya
• Bozkir Efekent Houses
• Tekbaş Concrete Parke / Konya
• Çiftsan Botanik / Konya
• Çınar Botanik / Konya
• Hazbahçe Botanic / Konya
• Necipoğulları Concrete Parquet / Konya
• Single Concrete Parke / Konya
• Akbaba Concrete Parquet / Konya
• Aladağlı Concrete Parquet / Konya
• Akyuva Engineering Concrete Products / Konya
• Bey - Parke A. Ş. / Konya
• Bemak Building Concrete Parquet / Antalya

Titanik Deluxe Hotel Belek

Carya Golf Hotel Belek

İzmir Point Bornova Projesi

Portnature

Konya Hava Alanı
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