
SILVERSEAL MORTAR 
 
Yangın dayanımlı harç 
  
Döşeme ve duvarlardaki büyük kesitli boşluklarda, alevin ve zehirli gazların geçişini durdurmak üzere 
yapılacak imalatlarda yangın dayanımlı harç olarak kullanılır. Elektrik ve mekanik tesisat geçişlerinin 
olduğu bölümlerde yük taşıma özelliği istenilen alanlarda emniyetle kullanılır. 
 
Standartları 
 
SILVERSEAL Mortar, BS 476: Bölüm 4’e göre test edilmiş ve 4 saate kadar yangın dayanımına 
sahiptir. 
 
Kullanım Alanları 
 

� İç ve dış mekân uygulamalarında, 
� Yatay ve düşey uygulamalarda, 
� Duvar ve zeminlerdeki büyük kesitli açıklıkların doldurulmasında, 
� Kablo geçiş açıklıklarının yalıtımında, 
� Yoğun elektrik ve mekanik geçişlerin olduğu büyük kesitli açıklıkların yalıtımında, 
� Isı yalıtımlı veya yalıtımsız, metal veya plastik boru geçişlerinde, 

 
Avantajları 
 

� Nemden etkilenmez. 
� Duman geçirmez. 
� Hava koşullarına ve UV etkilerine dirençlidir. 
� Ses absorbsüyonuna katkıda bulunur. 
� Düşük büzülme oranına sahiptir. 

 
Uygulama Yöntemi 
 
SILVERSEAL Mortar mala veya uygun harç pompalarıyla uygulanabilir. 50 mm kalınlıkta 1 saat, 75 
mm kalınlıkta 2 saat ve 100 mm kalınlıkta 4 saat yangın dayanımı elde edilebilmektedir. Maksimum 
genişliği 4,7 metre olan tüm açıklıklarda uygulanabilmektedir. 
Düşey uygulamalarda bir kaç katta uygulanmalıdır. 
 
Teknik Özellikleri 
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Malzemenin Yapısı Mineral dolgular, özel katkılar ve çimento içerir 
Renk Gri 
Taze Harç Yoğunluğu ~1,22 g/cm3 
Sertleşmiş Harç Yoğunluğu ~0,92 g/cm3 
Yangın Direnci F90-F120 ONORM 3800 bolum 2’ye göre 
Basınç Dayanımı 28 gün 
sonra 

> 5 N/mm2 

Eğilme Dayanımı 28 gün 
sonra 

> 2 N/mm2 

Hava Boşluk İçeriği ~%22 
Uygulama Sıcaklığı +5 °C ila 35 °C arasında 



 
 
Uygulama Prosedürü 
 
Yüzey Hazırlığı 
Dolgu yapılacak çimento esaslı yüzeylerin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmelidir. 
 
Karıştırma 
Doğru miktardaki karışım suyu temiz bir karıştırma kabına boşaltılır. SILVERSEAL Mortar’ı yavaş 
yavaş ilave edilerek, düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye 
kadar karıştırılır. Yaklaşık 4 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme 
kullanıma hazır hale gelir. 
 
Karışım suyu miktarı 5,5 – 6,2 litredir. 
 
Sarfiyat 
 
1 mm kalınlık için 1,10 kg/m² toz ürün  
 
Ambalaj 
 

� 25 kg kraft torba  

Depolama 

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda depolanmalıdır. 
 
Raf Ömrü 
 
Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Ambalajları acılan ürünler 
tüketilmelidir. 
 
Dikkat ! 
 

� Dış yüzey uygulamalarında ilk 24 saat yağmurdan ve sudan korunmalıdır. 
� Malzemenin kürünü tamamlaması için, ortam ve zemin sıcaklığı +5 °C ila 35 °C arasında 

olması gerekmektedir.  
 
Aletlerin Temizlenmesi 
 
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. SILVERSEAL Mortar 
sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 
 
Güvenlik 

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve 
maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve 
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri 
sokulmamalıdır.  
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