
Dayson Mastik Beyaz 280 ml. 

  

Ürünümüz Dayson Mastik Beyaz 280 ml. boyanabilir ve üstün yapışma sağlayan bir 
pu mastiktir. Korozyonu önleme özelliği bulunan bu ürün , esneme ve sarkma yapıp 
hacim kaybetmez. Çıplak ve boyalı yüzeylerde çok iyi yapışma sağlar. Sıcak ve 
soğuğa karşı ciddi derecede dayanılıdır. 

Sürekli elastik kalabilen bu ürün, oto tamir boyaları ile boyanabilir. 
  
Motorlu araçların ek yerlerine yapıştırılıp izolasyon yapılmasında kullanılır. 
Deniz araçlarında izolasyon işlerinde kullanılır. 
  
İnşaat alanlarında derz aralarında ve çatıların ek  yerlerinde izolasyon için 
kullanılır. 
  
Ahşap,Cam,Metal,Granit,Taş,Fiber,Corian uygulamalarında mükemmel 
yapışma ve izolasyon sağlar. 
  

637FC Çok Amaçlı PU Mastik 

Akfix 637FC tek bileşenli, yüksek modüllü, poliüretan esaslı, çok amaçlı bir 
yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir. Endüstri ve inşaat alanında kullanılan bir 
çok materyal yüzeyine mükemmel yapışma sağlar. İç ve dış mekan kullanımı için 
tasarlanmıştır. 

Özellikler 

• Hızlı kürleşir. 

• Kalıcı elastikiyete sahiptir. 

• Mekanik ve hava koşullarına dayanıklıdır. 

• Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir. 

• Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz. 

• Geliştirilmiş depolama stabilizesine sahiptir. 

• Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir. 

• Bir çok yüzeye mükemmel yapışma sağlar. 

• Boyanabilir. 

• SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi EQc4.1 “Low emitting products” 

protokolünce belirlenen VOC miktarı ile uyumludur. 

• French A+ VOC emisyon yeterliliklerini karşılar. 



Uygulama Alanları 

• İmalat ve inşaat sektörleri sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında, 

• Zeminlerdeki birleşim ve hareket derzlerinde, 

• Yaya ve araç trafiği olan iç ve dış mekân uygulamalarında, 

• Her tür sac montaj işlerinde titreşimi azaltmak için, 

• Pervazlarının, eşiklerin, basamakların, ve prefabrike elemanların yapıştırma 

uygulamalarında, 

• Beton, metal ve ahşap yapılarda sızdırmazlık amaçlı, 

• İç ve dış mekan uygulamaları için çok amaçlı yapıştırıcı olarak.  

100E GENEL AMAÇLI SİLİKON 

Akfix 100E, genel amaçlı ve tek komponentli geniş kullanım alanına sahip 
sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir 

Özellikler 

• Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. 

• Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. 

• Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir. 

• Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.  

• Her mevsim uygulanabilir. 

Uygulama Alanları 

• Genel olarak cam takma ve montaj işlerinde. 

• Kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve dolgu amaçlı. 

• DIY projelerinde. Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde. 

• Elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda. 

• Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde. 

100D DUŞKABİNİ SİLİKONU 

Akfix 100D, duşkabini montajında kullanılan solvent içermeyen ve küf tutmayan 
%100 silikondur. 

Özellikler 



• %100 Silikon, solvent içermez, hızlı kurur, çekme yapmaz. 

• Neme ve küfe karşı son derece dayanıklıdır. 

• Çatlamaz ve rengi sararmaz. 

• Deterjan ve temizlik malzemelerine karşı son derece dayanıklıdır. 

• Asetoksi kürleşme sistemine sahiptir. 

Uygulama Alanları 

• Duşkabini imalatında. 

• Duşkabini, küvet ve fayanslar arasındaki boşlukların doldurulması ve su 

geçirmezlik sağlamasında. 

• Küvet montajı sonrası, küvet ile fayansların birleşim yerlerinin doldurulmasında. 

• Su sızdırmazlık sağlamak amacıyla lavaboların fayans ile birleşim yerlerinin 

doldurulmasında. 

• ISO EN 11600-F-20LM Standardına uygundur. 

AS606 SİLİKONİZE MASTİK 

Akfix AS606, tek komponentli, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek 
yapışma gücüne sahip bir derz dolgu ve izolasyon malzemesidir.  

Özellikler 

• Parlak ve kaygan bir görünümü vardır. 

• Uygulanması ve temizlenmesi kolaydır. 

• Boyanabilir ve kokusuzdur. 

• Solvent İçermez. 

Uygulama Alanları 

• Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında. 

• Ahşap, beton ve tuğla gibi inşaat elemanlarının birleşim yerlerinde sızdırmazlık 

sağlayıcı olarak. 

• Kapı ve pencere doğramalarının montajında, boşlukların doldurulmasında. 

 

 


