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Karo Uygulamalarında
Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün

Karo
Yapıştırıcıları
Derz Dolgular
Su Yalıtımı

Islak hacimlerde seramik uygulaması yapmadan önce
su izolasyonunun sağlanması son derece önemlidir.
Bu nedenle iç mekanlardaki banyo, tuvalet veya duş gibi 
ıslak hacimlerin su yalıtımı için ve dış mekanlarda süs ve 
yüzme havuzları, su depoları ve üzeri açık kalacak alanlarda 
su yalıtımı ürünü seçerken dikkatli davranılmalıdır. Bütün 
kullanım amaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan 
Baumit Su Yalıtımı Ürünleri ve tamir harcı su yalıtımı 
uygulamalarında güvenle kullanılabilir.

Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz dolguları ile ıslak 
mekanlara da uzmanlığını yansıtıyor. Baumit’in kaliteli 
ve güvenli çalışma felsefesi ile geliştirilen Baumit karo 
yapıştırıcıları ve derz dolguları, her çeşit alt yüzey ve fayans 
boyutu için profesyonel çözümler sunuyor. Farklı sınıflarda 
üretilen ürünler doğru yüzeye doğru sınıf ve performansta 
ürün uygulamasına imkan veriyor.

Ürünler tercih edilirken, karo ebadı, yüzey özellikleri, 
ortam şartları ve özellikle karonun cinsine dikkat 
edilmelidir. Özellikle su emiciliği düşük olan porselen 
ve benzeri ürünlerin mutlaka yüksek mukavemetli ve 
esnek sınıf ürünler ile birlikte kullanılması önerilmektedir. 
Özel modifiyeli katkılar içeren Baumit C2 sınıfı yüksek 
mukavemetli ve esnek karo yapıştırıcıları, zor alt yüzeylerde, 
ağır ve düşük su emiciliğe sahip karolarda, yüzey gerilimi 
oluşturmaksızın güvenli ve uzun ömürlü bir tutunma sağlar.

Dona ve suya dayanıklı, flex (esnek), yer ve duvarlarda 
kullanıma uygun, CG2 sınıfı yüksek mukavemetli derz dolgu 
harcı olan PremiumFuge, mutfakta, banyoda, terasta, 
havuzlarda veya alttan ısıtma sistemine sahip mekanlarda 
rahatlıkla kullanılabilmektedir. Baumit derz dolgu ürün 
grubunda ise 24 farklı renk* seçeneği bulunmaktadır.

*Renkler için danışınız.

Doğru karo yapıştırıcısı alt zemin ve seramik özelliğine 
göre seçilir.

1. Dış cephede uygulama yapılacağı zaman donma 
tehlikesine karşın ve su itici olup olmamasına göre 
yapıştırıcıya dikkat edilmesi gerekmektedir.

2. Flex grubu yapıştırıcılar dona dayanımlı ve su itici 
özellikleri sayesinde dış cephede rahatlıkla kullanılabilir.

3. Yapıştırıcı uygulanacak alt yüzeylerin mutlaka prizini 
almış olması ve tutuculuğunun yüksek olması önemle 
tavsiye edilir.

4. Yapıştırıcı seçimi sırasında mutlaka uygulanacak 
karonun ebatları ve özellikleri değerlendirilerek yapıştırıcı 
seçilmelidir. 

5. Porselen veya benzeri su emici olmayan karoların 
yapıştırılmasında iç veya dış mekan olmasına 
bakılmaksızın flex grubu ürünler kullanılmalıdır.
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Ürün Gamı

Karo
Yapıştırıcıları
Derz Dolgular
Su Yalıtımı

FAYANS, SERAMİK, GRANİT, MERMER ve PORSELEN YAPIŞTIRMA HARÇLARI

FAYANS-SERAMİK YAPIŞTIRMA HARÇLARI

Baumit FlexMarmor
Beyaz renkli, esnek, mermer, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular 
içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği arttırılmış, TS EN 12004 standardına göre 
C2T sınıfı harçtır.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m2

Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

Baumit Bianco
Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, fayans ve seramiklerin iç mekanlarda yapıştırılmasında kullanılan, 
düşeyde tutunma özelliği arttırılmış, TS EN 12004 standardına göre C1T sınıfı harçtır.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m2

Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

Baumit Pro
Fayans ve seramikler için düşeyde kullanılan yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, düşeyde 
tutunma özelliği arttırılmış, TS EN 12004 standardına göre C1TE sınıfı harçtır.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m2

Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

Baumit Basic
Gri renkli, fayans ve seramikler için yatayda (zeminde) kullanılan yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular 
içeren, EN 12004 standardına göre C1 sınıfı yapıştırma harcıdır.

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m2

Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

Baumit FlexTop
Havuz uygulamalarına uygun, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, 
çalışma süresi uzatılmış, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği arttırılmış, fayans üstü 
fayans işlemine uygun, TS EN 12004 standardına göre C2TE ve TS EN 12002 standardına göre S1 sınıfı harçtır. 

Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m2

Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

Baumit FlexUni
Esnek, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve 
donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği arttırılmış, TS EN 12004 standardına göre C2T ve TS EN 12002 
standardına göre S1 sınıfı harçtır. Uygun boyutta fayansların, kırılma işlemine gerek duymadan mevcut fayansların üzerine 
yapıştırma yapar.
   
Tüketim : Yaklaşık 3.00 kg/m2

Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

DERZ DOLGU HARÇLARI

Baumit PremiumFuge 
Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, 
özellikle gıda ürünlerinin depolama alanları için de uygun olan, fayans seramiklerin arasındaki 7 mm‘ye 
kadar derzlerin doldurulmasında kullanılan, EN 13888 standardına göre CG2 sınıfı flex (esnek) derz 
dolgu harcıdır. 24 renk alternatifi vardır.

Tüketim : Yaklaşık 0,5 kg/m2 (derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak)
Ambalaj : 20 kg torba, 1 palet=60 torba =1.200 kg,
    5 kg kova, 1 palet = 98 kova = 490 kg
    2 kg kova, 1 palet = 200 kova = 400 kg

DERZ DOLGU RENK TABLOSU

Baskı renkleri gerçek ürün renklerine göre farklılık gösterebilir.

Su itici
Flex

*
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Ürün Gamı Uygulama

DÜZELTME ve TAMİR HARCI

SU YALITIM MALZEMESİ

Baumit Preciso
İç ve dış mekanlar için, fayans-seramik uygulamaları öncesinde ya da duvar düzeltme ve tesviye işlemleri için 2-30 mm 
arasındaki dolgularda kullanılan düzeltme harcıdır.

Tüketim : Yaklaşık 1,6 - 1,8 kg/m2 /mm
Ambalaj : 25 kg torbalar halinde, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka tozdan 

arındırılması gerekmektedir. Alt yüzey kuru, 

sağlam, stabil ve kendini taşıyabilir durumda 

olmalıdır.

Su yalıtımı sağlamak için Proof likit su 

yalıtım malzemesi duvara sürülür. Likit 

su yalıtım malzemesi yerine çift bileşenli 

Protect 2K ve Protect 2K Elastic ürünleri de 

tercih edilebilir.

Derz dolgu uygulanır.

Taban ve duvar birleşim noktalarına

Strap bant çekilir.

Seramik-karo dikkatlice yapıştırıcının 

üzerine yerleştirilir.

Ürün ambalajında tarif edildiği şekilde 

malzeme hazırlanır.

Kullanılacak seramik-karo ürününe göre 

uygun Baumit seramik yapıştırıcı ürünü seçilir 

ve uygulanır.

Karo
Yapıştırıcıları
Derz Dolgular
Su Yalıtımı

Baumit Proof
İç mekanlardaki ıslak hacimlerin (WC, banyo, duş vb.) su yalıtım imalatlarında, eksiz, tek parça bir su yalıtımı katmanı elde 
etmek için kullanılan, tek bileşenli, kullanıma hazır, dispersiyon esaslı, likit su yalıtım malzemesidir.  

Tüketim : Yaklaşık 1,5 kg/m2 (1 mm için)
Ambalaj : 7 kg kovalar halinde, 1 palet = 85 kova = 595 kg 

Baumit Protect 2K Elastic
Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, tam esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir.
Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

Tüketim : Yaklaşık 1,5 kg/m2 (1 mm için)
Ambalaj : 30 kg set (20 kg toz + 10 kg sıvı)

Baumit Protect 2K
Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, yarı esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir.
Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

Tüketim : Yaklaşık 1,5 kg/m2 (1 mm için)
Ambalaj : 25 kg set (20 kg toz + 5 kg sıvı)
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