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Sika® Fix-RSM 

Sika® Fix-RSM  
Hızlı Sertleşen Döküm Harcı 

Ürün Tanımı 
Çok erken yüksek dayanımı bir saatte sağlayan çimento esaslı, kullanıma hazır, 
dökülebilir, tek bileşenli, akıcı harç. 

Kullanım Alanları n Rögar kapaklarının yükseltilmesinde 
n Trafik levhalarının dikilmesinde 
n Beton ankrajlamalarda (gömerek 

sabitleme) 
n Yapısal olmayan çatlak, boşluk ve 

oyukların doldurulması gibi 
uygulamalarda 

n Kent mobilyaları montajında 

Özellikleri / Avantajları n Sadece su eklenerek hazırlanan, uygulanması kolay ve ekonomik bir 
malzemedir. 

n İyi akıcı özelliğe sahiptir 
n Çok hızlı dayanım kazanır 
n Kıvamı ayarlanabilir 

Ürün Bilgileri  

Yapı  

Görünüm / Renk Gri, topaksız toz 

Ambalaj 25 kg’lık kraft torbalarda 

Depolama  

Depolama Koşulları / Raf 
Ömrü 

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru şartlarda ve nemden 
koruyarak saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 6 ay kullanıma uygundur. 

Teknik Bilgi  

Kimyasal Yapı Çimento, özel gradasyonlu agregalar, katkılar 

Yoğunluk 2,00 ± 0,10 kg/l (taze harç) 

1,30 ± 0,05 kg/l (toz, gevşek) 

Tane Boyutu Dmax: 3 mm 
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Mekanik/Fiziksel 
Özellikler  

Basınç Dayanımı TS EN 196–1 standardına uygun olarak, 4x4x16 cm lik harç prizmaları ile elde 
edilen değerler:                                                                                                        
~12 N/mm2 (1 saatte, 23ºC ve %65 bağıl nemde)                                                         
~40 N/mm2 (28 günde, 23ºC ve %65 bağıl nemde)  
15x15x15 cm küp numunelerde elde edilen değerler:                                             
~14 N/mm2 (1 saatte, 23ºC ve %65 bağıl nemde)                                                  
~45 N/mm2 (7 günde, 23ºC ve %65 bağıl nemde)                                                                                                               

Sistem Bilgileri  

Uygulama Detayları  

Sarfiyat / Dozaj 1 litre taze harç için ~1,75 kg kuru toz gereklidir.                                              

Yüzey Kalitesi Beton yüzeyler temiz ve sağlam olmalı, yağ, gres, çimento şerbeti ve zayıf yapışmış 
parçacıklardan arındırılmalıdır. Metal yüzeyler (demir ve çelik) üzerindeki çapak, 
pas, yağ ve gres uzaklaştırılmalıdır. 

Yüzey Hazırlığı Emici yüzeyler uygulama yapılmadan önce su ile iyice doygun hale getirilmelidir. 
Uygulamadan önce yüzeyde birikmiş su kalmamalıdır. 

Uygulama Koşulları / 
Limitler  

Yüzey Sıcaklığı En az +5 oC / En fazla 30 oC 

Minimum Kesit Genişliği 10 mm  

Uygulama Talimatları  

Karıştırma Oranları Su/Toz oranı ağırlıkça 0,16–0,19 arasında olacak şekilde, 25 kg toz malzemeye 
istenilen kıvama gelinceye kadar 4,00–4,75 litre su eklenir.  

Karıştırma Ekipmanları Toz malzemeyi, doğru oranda eklenen su ile düşük devirli (maks. 500 rpm) elektrikli 
matkap ile akıcı homojen kıvam elde edilene kadar, fazla hava sürüklemekten 
kaçınarak, mekanik olarak karıştırınız. 

Uygulama Metodu Karıştırdıktan hemen sonra harcı uygulama yerine dökünüz. Harcın açıkta kalan 
yüzeyleri mümkün olduğu kadar küçük tutulmalıdır.  

Ekipmanların Temizliği Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile yıkayınız. 
Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak temizlenebilir. 

Potlife Ortam sıcaklığına bağlı olarak 3 – 10 dakika arası. Ürünün su ile karıştırıldıktan 
hemen sonra kullanılması tavsiye edilir. 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

n Yüksek sıcaklıklarda çalışırken işlenebilirlik süresi kısalır, düşük sıcaklıklarda 
ise dayanım kazanma hızı yavaşlar. 

n Ürün ortam koşullarına göre 5–20 dakikada prizini alır. Priz süreleri laboratuvar 
ortamında (20±2)oC’de tespit edilmiştir. Sıcak havalarda priz kısalabilir, soğuk 
havalarda ise uzayabilir. 

Kürleme Detayları  

Kür Erken kurumayı önlemek için açıktaki yüzeyler uygun kür malzemesi ile veya 
önerilen başka kür metotları ile küre tabi tutulmalıdır. 

Notlar 
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuar deneylerine 
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki 
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler. 

Yerel Sınırlamalar 
Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık 
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen 
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz. 
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Sağlık ve Güvenlik 
Bilgileri  

Koruyucu Önlemler Herhangi bir olay durumunda bu Güvenlik Bilgi Formunu doktora gösteriniz. Tozu 
solunduğunda tahriş durumunda, bol temiz hava alınmasını sağlayınız. Belirtilerin 
görülmesi durumunda tıbbi tedavi sağlayınız. Cilt ile temasında derhal sabun ve su 
ile yıkayınız. Cilt tahrişi devam ederse bir doktora danışınız. Gözlerle temas 
halinde, derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayınız ve derhal bir doktora 
başvurunuz. Yutulması halinde derhal bir doktora başvurunuz kusmaya 
zorlamayınız. Tozunu içinize çekmeyiniz (teneffüs etmeyiniz) İş yapılan yerde 
yeterli havalandırma veya buharın dışarı atılması için önlem alınız. Çalışma 
esnasında yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. Çalışma sonrası ve 
molalardan önce ellerinizi yıkayınız. Koruyucu cilt kremi kullanınız. Solunum 
sisteminin korunması amacıyla tozdan koruma maskesi, ellerin korunması amacıyla 
nitril kauçuk eldiven, gözlerin korunması amacıyla emniyet gözlüğü, yüz koruma 
maskesi ve vücudun korunması amacıyla iş giysisi kullanılması önerilir. 

Ekoloji Yüksek pH nedeniyle sudaki organizmalara zarar verebilir. Atık su kanalları, su 
yolları ve toprağa karışmasını engelleyiniz. Kürünü aldığı zaman ürün çevre üzerine 
bir ters etkiye muhtemelen sahip değildir. 

Taşımacılık Sınıfı Sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. 

Önemli Notlar Paketleme (Ambalajlama) : Yeniden kullanım için verilebilen ambalajları tamamen 
boşaltınız. Temizlenmeyen ambalajlar, ürün atığı gibi bertaraf edilmelidir. Gıda 
içecek ve hayvan gıdalarından uzak taşıyınız. Atmosferik nem ve sudan koruyunuz. 
İyi şekilde havalandırılmış alanlarda kullanınız.  

Toksikoloji Cilt ile temasında hassasiyet/alerjik reaksiyonlar mümkündür. Çok küçük 
konsantrasyonlarda bile, hassas kişilerde alerjik reaksiyon görülebilir. Belirlenmiş 
maruz kalma limitlerinin altında da aynısı geçerlidir. Cilt veya göz ile temasında, 
solunduğunda tahriş edebilir, yutulduğunda küçük miktar dahi önemli sağlık 
bozulmalarına neden olabilir. Gözler için tedavi edilemeyen zarara neden olabilir. 

Yasal Notlar  

 Sika®ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son 
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve bu ürünler doğru saklandığı, 
muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut 
bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve 
uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika 
ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde 
uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya 
belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. 
Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Üçüncü şahısların 
mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye 
konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün 
Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate 
almalıdır. 
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 Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. 

Çamçeşme Mah. Sanayi Cad. 
34899 Kaynarca Pendik 
İstanbul Türkiye 
Tel +90 216 494 19 90 
Faks +90 216 494 19 84 
www.sika.com.tr 
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