






www.kronen.com.tr

Art - Nr: 

 

GERMANY

Ürün Avantajları 

• Tek kompenentlidir
• Hava şartlarına ve dona dayanıklıdır
• Boşlukları doldurucudur
• Birkaç dakika düzeltme imkanı sağlar 

Teknik Özellikler 
• Yoğunluk : 1,10 gr/cm 3
• Isı mukavemeti : +25ºC / +125ºC
• Çalışma ısısı : 0º C'nin üstünde
• Açık zaman : 10 dk .
• Pres basıncı : Yüzey yapıştırmalarda 
7kg/cm2 - Montaj yapıştırmalarda 5kg/cm 2
• Raf ömrü : Kuru ve dondan korumalı 12 ay
• Sarfiyat : 120-150 gr/m 2
• Pres süresi : Ahşap için 2 saat,
emici olmayan malzeme için 3 saat 

Tanımı
 Tek kompenentli , havanın nemiyle sertleşen, poliüretan yapıştırıcı

Uygulama Alanları
 Ahşap malzemelerin, polistren köpüğün, akustik plakaların, lambrilerin, merdiven pro-
fillerinin, kapı kenar pervazlarının, formika vb. malzemelerin birbirlerine ve beton gibi emici 
yüzeylere, metale yapıştırılmasında, mobilya imalatında ve tekne yapımında kullanılır.

Uygulama 
    Yapışkan tabakayı dişli tarak veya spatula ile her iki yüzeye uygulayın, 10 dakika 
içerisinde parçaları biraraya getirerek bastırın/presleyin. (Presleme süresi yüzey emiciliğine ve 
hava şartlarına bağlı olarak değişebilir)

100 06 002-003
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Spesifikasyonlar
• %100 saf silikondur.
• Solvent içermez ve hacim kaybına uğramaz.
• Nötr kürlenmesi sayesinde kokusuzdur.
• Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallarına 
karşı dayanıklıdır.
• Neme ve suya karşı çok dayanıklıdır.
• Küf ve mantar oluşumuna karşı çok dirençlidir.
• Cam, fayans, seramik, metal, beton ve ahşap 
yüzeyler üzerinde kullanılabilir.
• Akrilik ve polyester küvet ve lavabolara; PVC duş 
kabini ve duş teknesi vb malzemelere güçlü yapışır.
• Hassas yüzey uygulamalarında yüzeylere zarar 
vermez.
Renk
• Şeffaf

Uygulama Alanları
• Duş Kabini, duş teknesi, küvet, lavabo gibi su ile 
sürekli temas halinde olan ortamlarda
• Lavabo, mutfak ve banyo tezgahları montaj ve 
sızdırmazlığında
• Sauna, havuz, banyo, hamam gibi sürekli su ile 
temas halinde olan ve yüksek nemli alanlarda
• Sıhhi tesisat alanlarında
• Küf ve mantar oluşumunun istenmediği silikon 
uygulamalarında 
• Özellikle hassas yüzeylere yapılan uygulamalarında

Teknik Bilgiler 
• Kürleşme: Tek komponentli oksim
• Densite: 1,03 gr/lt
• Yapışmazlık Süresi: 15 dakika
• Kuruma: 3 mm/gün
• Debi (akışkanlık): 50 gr/dakika
• Shore A Sertliği: 19
• Kopmada Uzama: %370
• Servis Sıcaklığı: -40°C ve +180°C arası
• Uygulama Yüzey Sıcaklığı: +5°C ve +40°C arası

Güvenlik Bilgileri
Eser miktarda uçucu kimyasallar içerir. Kapalı mekanlarda 
kullanıldığında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 
Ciltte hassasiyete neden olabileceğinden ıslak silikon ile uzun süreli 
temastan kaçınılmalıdır. Sertleşmiş silikon sağlığa zararlı bir unsur 
içermez.

100 06 004
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Özellikler

• Kullanıma hazır tek komponentli sızdırmazlı malzemesi.
• Esnekliğini muhafaza eder.
• Beton, tuğla, metal ve ahşap gibi yapı malzemeleri 
üzerine iyi yapışır.
• Üzeri boyanabilir.
• Solvent içermez, kokusuzdur.

Renk

• Beyaz

Uygulama Alanları

• Yapılarda çatlak ve ufak boşlukların doldurulmasında.
• PVC, ahşap ve aluminyum doğramaların montajında.
• Yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde

Ambalaj

450 gr x 30'lu kolilerde

Teknik Bilgiler 

• Kimyasal yapı: Su bazlı akrilik polimer
• Yoğunluk: 1,62 gr/ml
• Uygulama Sıcaklığı: +5C ile +30C arası
• Yüzey Kuruması: 20-40dk
• Kuruma hızı: 2mm/gün
• Hacim Kaybı: % 20-22
• Shore A sertliği: 45
• Hareket kabiliyeti < %15

100 06 008
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Spesifikasyonlar
• Kuruduğunda su geçirmez bariyer 
oluşturur.
• Asetoksi kürleşme yapısına sahiptir.
• Dik yüzeylerde akma yapmaz.
• Yaygın yapı malzemelerine yapışır.
• UV ışınlarından etkilenmez.
• Sıcaklık değişimlerinde dayanıklıdır.
Renk
• Şeffaf ve Beyaz

Uygulama Alanları
• İç ve dış ortamlarda, genel sızdırmazlık 
uygulamalarında, mutfak, banyo ve diğer ıslak 
yüzeylerde

Teknik Bilgiler
• Kürleşme: 2-3 mm/gün
• Densite: 0,6 gr/lt
• Yapışmazlık Süresi: 15 dakika
• Sıcaklık Dayanımı: -40°C ve 120°C
• Servis Sıcaklığı: +5°C ve + 40°C arasında
• Raf Ömrü: 12 ay
• Hacim: 280 g

Güvenlik Bilgileri
 Malzeme miktarda uçucu kimyasallar içerir. 
Kürleşme esnasında rahatsız edici koku ve asetik 
asit yayar. Bu nedenle uzun süre solunmamalı ve 
kapalı mekanlarda kullanıldığında yeterli 
havalandırma sağlanmalıdır. Ciltte hassasiyete 
neden olabileceğinden ıslak silikon ile uzun süre 
temastan kaçınılmalıdır. Sertleşmiş silikon sağlığa 
zararlı bir unsur içermez.

GENEL AMAÇLI SİLİKON
100 06 005-006-007
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Özellikleri / Avantajları
• Solvent içermez, silikon ve izosiyanat içermez.
• Boyanabilir.
• Hacim kaybına uğramaz.
• Kabarcık oluşumu yoktur.

Spesifikasyonlar
• İlk tutunma gücü yüksektir. Yapı malzemelerinin 
mekanik yöntemlere gereksinim duymadan 
yapıştırılabilmelerine imkan verir.
• Esnekliği sayesinde titreşimleri ve hareketleri emer, 
bu sayede hareketli yapı elemanlarında kullanılabilir.
İzosiyanat içermez ve solvent içermez.
• İnşaat ce endüstriyel yapıştırma uygulamaları için 
uyundur.
• Kokusuzdur.
• Hızlı kurur.
• Ahşap, cam, beton, fayans, tuğla, alçı, bazı plas-
tikler, metal gibi pek çok yapı malzemesine çok güçlü 
yapışır. Özellikle gözeneksiz iki malzemenin yapıştırılması-
na olanak sağlar.

SUPER KLEBSTOFF

Uygulama Alanları
Süpürgelik, kapı pervazı ve eşiği, pencere mermeri montajında
Yapılarda, panel, profil ve farklı birçok elemanın, taş, beton, ayna, cam, 
alçı leva, PU, PVC, polyester, plastik, seramik, bakır, kurşun, çinko, 
alüminyum, ahşap gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.
Cephe ve tavan kaplama elemanlarının sabitlenmesinde 
Binalarda ahşap, plastik veya metal aksesuarların montajında 
Stropiyer ve perde rayı montajında 
Evye yapıştırmada 
Metal, plastik, ahşap benzeri yapı aksesuarlarının yapıştırılmasında 
Ses ve ısı izolasyon levhalarının montajında 
Banyo aksesuarlarının yapıştırılmasında
Uygulama Yöntemleri
Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalı, yağ ve toz içermemelidir.
Uygulama yüzeylerinin sıcaklığı ideal olarak 15°C – 30°C, ortam sıcaklığı 
5-40°C arasında olmalıdır.
Yapıştırıcı, yapıştırılacak malzemeye dikey şeritler halinde 10-15 cm 
aralıklarla uygulanmalıdır.
Malzeme yerine yerleştirilmeli ve el ile basınç uygulanarak ilk tutunma 
sağlanana dek saniyeler boyunca beklenmelidir.

100 06 003
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Havadaki nemle genleşip kürleşen çok amaçlı poliüretan 
bazlı montaj köpüğüdür. Her bir aerosol kutuyla verilen 
hortum yardımıyla kullanım için uygundur. 
Ozon tabakasına olumsuz etki yaratabilecek herhangi bir 
gaz içermez.

Özellikler: Üstün yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek 
termal ve akustik izolasyon değeri. Standart pipetli 
köpüklere göre çok daha hızlı kuruma ve daha iyi hücre 
yapısı. Düşük büyüme kapı pencere kasalarına aşırı basınç 
uygulamaz ve fire miktarını azaltır. Dört mevsim 
kullanılabilir. Üstün montaj özelliği ve dayanıklılık. Nered-
eyse bütün mevcut inşaat malzemelerine yapışma özelliği 
(Polietilen, PTFE, silikon, yağlar vb. hariç). Su geçirmez ve 
üzeri boyanabilir. Kuruduktan sonra sertleşen köpük 
kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir.

Uygulama alanları
Kapı ve cam kasaların montajı ve izolasyonunda. Merdiven 
basamağı montajında da kullanılır. Derzlerin, büyük çatlak 
ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında. Elektrik tesisat-
larının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda. Çok 
amaçlı bir dolgu yapıştırma ve izolasyon malzemesi olarak 
kullanılmaya uygundur.

Teknik Bilgiler
• Densite: 21-23 kg/m3 
• Verim: 50-60 litre/1000ml 
• Yanma Sınıfı(DIN 4102): B3 
• Hacim Kaybı: Maks %5 
• Genleşme: % 50-80 
• Yapışmazlık Süresi: 8-10 dakika 
• Kesilebilirlik Süresi: 25-35 dakika

Kullanım Şekli
 İdeal kutu şekli sıcaklığı +20°C’dir. Uygulama sıcaklığı 
+5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Kullanmadan önce kutuyu iyice 
çalkalayınız. Pipeti valfe yerleştiriniz. Kutu baş aşağı olacak şekilde 
valfe bastırarak köpüğü kullanınız. Uygulama yüzeylerinin ve 
köpüğün hafifçe nemlendirilmesi kürleşme süresi azaltır ve 
yapıştırma gücünü arttırır. Kürleşmiş köpük ancak mekanik 
yollardan temizlenebilir. 
Uyarı
  +30°C’nin üstünde ve -5°C’nin altında depolanması 
durumunda ürünün raf ömrü kısalabilir. Depolama ve taşıma 
esnasında dik durumda tutulmalıdır. İdeal sonuç için uygulanmadan 
en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir. Direkt olarak 
güneş ışığına maruz bırakılması durumunda, kurumuş köpüğün 
rengi sararacaktır. Açık hava uygulamalarında en iyi sonuç için 
köpüğün verimi ve kürleşme süresini azaltır. 

100 19 001-002
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Havadaki nemle genleşip kürleşen çok amaçlı poliüretan 
bazlı montaj köpüğüdür. Her bir aerosol kutuyla verilen 
tabanca yardımıyla kullanım için uygundur. 
Ozon tabakasına olumsuz etki yaratabilecek herhangi bir 
gaz içermez.

Özellikler: Üstün yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek 
termal ve akustik izolasyon değeri. Standart pipetli 
köpüklere göre çok daha hızlı kuruma ve daha iyi hücre 
yapısı. Düşük büyüme kapı pencere kasalarına aşırı basınç 
uygulamaz ve fire miktarını azaltır. Dört mevsim 
kullanılabilir. Üstün montaj özelliği ve dayanıklılık. Nered-
eyse bütün mevcut inşaat malzemelerine yapışma özelliği 
(Polietilen, PTFE, silikon, yağlar vb. hariç). Su geçirmez ve 
üzeri boyanabilir. Kuruduktan sonra sertleşen köpük 
kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir.

Uygulama alanları
Kapı ve cam kasaların montajı ve izolasyonunda. Merdiven 
basamağı montajında da kullanılır. Derzlerin, büyük çatlak 
ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında. Elektrik tesisat-
larının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda. Çok 
amaçlı bir dolgu yapıştırma ve izolasyon malzemesi olarak 
kullanılmaya uygundur.

Teknik Bilgiler
• Densite: 21-23 kg/m3 
• Verim: 50-60 litre/1000ml 
• Yanma Sınıfı(DIN 4102): B3 
• Hacim Kaybı: Maks %5 
• Genleşme: % 50-80 
• Yapışmazlık Süresi: 8-10 dakika 
• Kesilebilirlik Süresi: 25-35 dakika

Kullanım Şekli
 İdeal kutu şekli sıcaklığı +20°C’dir. Uygulama sıcaklığı 
+5°C ile 30°C arasında olmalıdır. 
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Köpük tabancasını 
valfe yerleştiriniz. Kutu baş aşağı olacak şekilde valfe bastırarak 
köpüğü kullanınız. Uygulama yüzeylerinin ve köpüğün hafifçe 
nemlendirilmesi kürleşme süresi azaltır ve yapıştırma gücünü 
arttırır. Kürleşmiş köpük ancak mekanik yollardan 
temizlenebilir. 
Uyarı
  +30°C’nin üstünde ve -5°C’nin altında depolanması 
durumunda ürünün raf ömrü kısalabilir. Depolama ve taşıma 
esnasında dik durumda tutulmalıdır. İdeal sonuç için uygulan-
madan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir. Direkt 
olarak güneş ışığına maruz bırakılması durumunda, kurumuş 
köpüğün rengi sararacaktır. Açık hava uygulamalarında en iyi 
sonuç için köpüğün verimi ve kürleşme süresini azaltır. 
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