
www.persanyapi.com.tr

YAPI 
KİMYASALLARI
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ISI YALITIMININ AVANTAJLARI

• Aşırı soğuktan ve sıcaktan korur.

• Homojen bir sıcaklık sağlayarak yaşam 

konforunuzu arttırır.

• Büyük ısı gerilimlerini ve rutubetin tahribine 

karşı binaların dış kabuğunu ve yapı elemanlarını 

korur.

• Isıtma ve soğutmada enerji masraflarından ve 

işletme maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar.

• Hava kirliliğinin azalmasına yardım eder.

• Yoğuşmanın önüne geçer.
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• Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, düz, prizini almış olmalıdır.

• Yüzey; yapışma aderansını azaltacak toz, boya, yağ ve gevşek malzemelerden 
arındırılmış olmalıdır.

• Yüzeydeki çatlak ve delikler; Persan kalın ve ince sıva kullanılarak 
düzeltilmelidir.

• Emiciliği yüksek yüzeylerde yapıştırma harcının erken kuruma ve dökülme 
riski ortadan kaldırılmalıdır.

• Yapıştırma harcının performansını arttırmak için uygun bir nem seviyesi 
veya astarlama gereklidir. Suya maruz kalan bölümlerde su yalıtımı için 
gerekli önlemler alınmalıdır.

• Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip çekilerek hizalanmalıdır.

• 5,5- 6 lt temiz suya 20 kg PERSAN Isı mantolama levha yapıştırma harcı 

yavaşça ilave edilerek  karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 5-10 dk karışım 
kovasında dinlendirilerek ve kullanım öncesi tekrar karıştırılmalıdır.

Persan Isı Mantolama Levha Yapıştırıcı; çimento esaslı, polimer katkılı, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında 
kullanılan yapıştırma harcıdır.

• Uygulama kolaylığı sağlar.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Çatlama ve büzülme yapmaz
• Mükemmel yapışma sağlar.
• Tüm binalarda kullanılabilir.
• Binanın yapısal özelliklerine 

zarar vermez.
• Polimer yapısı sayesinde uzun 

ömürlüdür.

ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm   Gri renkli toz

Uygulama Sıcaklığı   +5 0C + 30 0C

Kap Ömrü   120 dk

Raf Ömrü   Açılmamış ambalajında ve kuru 
    ortamda 12 ay 

Sarfiyat    3-4 kg/m2 (Çift taraflı uygulamalarda  
                  tüketim miktarı artacaktır.) 

Ambalaj   20 kg’lık kraft torbalarda

     (25 kg’lık hacme eşdeğer)

Kullanım Alanları  Binanın dış cephesinde ısı yalıtım  

    levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI

UYGULAMA AŞAMALARI

ISI MANTOLAMA LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI



4

w
w

w
.

p
e

r
s

a
n

y
a

p
i

.
c

o
m

.
t

r 
 

• Su geçirmezlik sağlar.
• Mükemmel yapışma sağlar.
• Uygulama kolaylığı sağlar.
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• İşleme süresi uzundur.
• Üzerine direkt boya uygulanabilir.
• Çatlama ve büzülme yapmaz.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA AŞAMALARI

Kullanıma hazır ısı yalıtım levhalarının üzerinde ince tabaka sıva oluşturmak amacı ile hazırlanmış lif ve polimer 

ihtiva eden, son derece ekonomik sıva harcıdır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk    Beton grisi
Uygulama Sıcaklığı  +5 0C / +30 0C

Kap Ömrü   2 saat (23 0C)

Sarfiyat    1,5 – 1,8 kg / m 

    (1 mm kalınlık için toz ürün sarfiyatı)

Kullanım Alanları: 

• Her türlü ısı yalıtım plakasının ( XPS: Ekstrude polistren veya EPS: 

Expanded polistren ) üstüne sıva olarak ,

• Her türlü ısı plakalarının iç ve dış cephede mantolama

       işlerinde,

• Betonarme yüzeylerde, boya altı öncesinde sıvama amaçlı kullanılır.

• Persan Isı Mantolama Yapıştırma Harcı ile levhalar yapıştırılır.

• Levha üzerine sıva harcı bir kat uygulanır. 

• Sıva filesi ilk kat içerisine gömülür. 

• İkinci kat sıva yapılmalıdır.

Sıva yüzeyi istenirse ıslak sünger ile düzeltilebilir. Yüzey kürünü 

aldıktan sonra istenilen renk ve görünümdeki herhangi bir kaplama 

yapılabilir.

ISI MANTOLAMA LEVHA SIVA HARCI

LEVHA SIVA HARCI
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Çimento esaslı dış cephe kaplamasıdır.

• Daha önceden hazırlanmış ve sertleşmeye başlamış malzemeler yeni 
karışıma ilave edilmemelidir.

• Son kat olarak bırakılmaz. Yüzey kuruduktan sonra silikon katkılı dış 
cephe boyasıyla boyanmalıdır.

• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan 
yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Daha fazla bilgi için Persan Yapı Elemanları Teknik Servisi’ne başvurunuz.

UYARILAR VE ÖNERİLER

Tüketim    Yüzeye bağlı olarak 3 kg /m2

Raf Ömrü   Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 

    üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uygulama Sıcaklığı  +5 0C ile + 30 0

Uygulama Alanı   Tüm yapıların dış 

    cephelerinde, dış cephe yalıtım    

    sistemleri üzerinde son kat kaplama   

    malzemesi olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MİNERAL KAPLAMA SIVASI

MİNERAL KAPLAMA SIVASI

Yüzey temiz ve sağlam olmalıdır.

Yüzey mutlaka nemlendirilmelidir.

Harcın tamamı 5,5-6 litre suya koyularak 5 dakika karıştırılır.

Karıştırılan harç 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak uygulanır.

Harcın tam kuruma süresi 2-3 gündür.

UYGULAMA AŞAMALARI

TSE Standardı : TS 7847
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Çimento esaslı, yüksek yapışma özelliğine sahip granit ve seramik 
yapıştırma harcıdır.

Görünüm   Gri / Beyaz Renkli Toz

Uygulama Sıcaklığı  +5 0C ile + 30 0

Karışım Oranı   5,5-6 lt su/20 kg toz

Kap Ömrü   180 dk

Raf Ömrü   Açılmamış ambalajında ve   
    kuru ortamda 12 ay

Kullanım Alanları  
İç mekan duvarlarda çimento bazlı sıva ile,
İç mekan zeminlerde çimento bazlı şap ile,
Beton döşemelerde
Dış mekan zeminlerde çimento bazlı şap ile kullanılır.
Seramik, fayans, pres tuğla, doğal ve suni taşların ve benzeri kaplama 
malzemelerinde.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GRANİT VE SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

GRANİT VE SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

YAPIŞTIRICILAR1.3

• Uygulama yapılacak yüzey temizlenmelidir. Yüzey, düz ve prizini almış olmalıdır.
• Yüzey; yapışma aderansını azaltacak toz, boya, yağ ve gevşek malzemelerden arındırılmış olmalıdır.
• Yüzeydeki çatlak ve delikler; Persan Kalın ve İnce sıva kullanılarak düzeltilmelidir.
• Emiciliği yüksek yüzeylerde yapıştırma harcının erken kuruma ve dökülme riski ortadan kaldırılmalıdır.
• Yapıştırma harcının performansını arttırmak için uygun bir nem seviyesi veya astarlama gereklidir.
•  5,5-6  lt temiz suya 20 kg Persan Granit veya Seramik Yapıştırma Harcı yavaşça ilave edilerek karıştırılmalıdır. 

Karışımın homojen olması için düşük devirli mikser kullanılmalıdır.
• Hazırlanan harç 5-10 dakika karşım kovasında dinlendirilmeli ve kullanım öncesi tekrar karıştırılmalıdır. 

Uygulamanın performansını arttırmak amacıyla kullanılacak seramiğin ebadına bağlı olarak uygun diş 
derinliğinde taraklı mala seçilmelidir.

• Yapıştırılan seramik kaplama malzemesinin lastik uçlu çekiç ile yüzeye oturması sağlanmalıdır.
• Derz aralarının doldurulmasına duvarda 24 saat, zeminde 48 saat sonra başlanmalıdır.

UYGULAMA AŞAMALARI

• Polimer katkısıyla sağlam 
ve güvenli yapışma

• Islak mekanlarda daha 
güvenli kullanım

• Kullanım kolaylığı
• Yüksek performans

ÖZELLİKLER
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Çimento esaslı; ince derzler için, standart derz dolgu malzemesidir

DERZ DOLGULAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanılabilme Süresi  Max 1 Saat

Tamamen Sertleşme Süresi 12 saat

Referans Standardı  TS EN 13888 /CG1

Ortam Sıcaklığı  +5 0C ile +30 0C arası

Kullanım Alanları  
Seramik, fayans vb. kaplama malzemelerinin
 6 mm genişliğe kadar olan derz uygulamalarında,
•  İç mekan duvar
• İç ve dış mekan zeminlerde kullanılır.

*Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

FUGALAR

FUGALAR

• Derz dolgu uygulamasından önce, derz boşlukları 
arasında bulunabilecek toz, talaş, inşaat çimento 
atıkları vb. ince bir çubuk kullanılarak kazınıp, fırça ile 
temizlenmelidir.

• Özellikle duvarlarda, uygulama öncesinde derz 
boşlukları nemlendirilmelidir.

• Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı kürlenmiş 
olmalıdır.

• 20 kg Fuga, 6-7 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı 
ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar 
karıştırılmalıdır. Karışım, düşük devirli mikser ile 
yapılmalıdır. Suyun belirtilenden fazla veya az 
konulması çatlamaya, tozumaya ve renk kusurlarına 
neden olabilir.

• Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5-10 dakika 
dinlendirilmelidir.

• Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar 
karıştırılmalıdır.

• Harç yüzeye yayılarak lastik mala ile derz aralıklarına 
çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar 
sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.

• Derz boşluğuna doldurulan malzeme suyunu 
kaybedip matlaştığında, genellikle 15-30 dakika kadar 
sonra, yüzey nemli bir sünger yardımı ile dairesel 
hareketlerle temizlenmelidir.

• Fuga’nın derzden boşalmayacak kadar kuruduğundan 
emin olduktan sonra, yüzeyde kalan kalıntılar kuru bir 
bez ile temizlenmelidir.

Derz  uygulamasından 1 gün sonra mekan kullanıma 
açılabilir.

UYGULAMA ŞARTLARI
• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde 

don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak 

yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Tüketim:
10x10 cm seramik boyutları için;
3 mm derz genişliği olanlarda 600 gr/m2

4 mm derz genişliği olanlarda 800 gr/m2

6 mm derz genişliği olanlarda 1250 gr/m2

20x20 cm seramik boyutları için;
3 mm derz genişliği olanlarda 300 gr/m2

4 mm derz genişliği olanlarda 450 gr/m2

6 mm derz genişliği olanlarda 1250 gr/m2

30x30 cm seramik boyutları için;
3 mm derz genişliği olanlarda 200 gr/m2

4 mm derz genişliği olanlarda 250 gr/m2

6 mm derz genişliği olanlarda 450 gr/m2

UYGULAMA AŞAMALARI
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Kalın sıva oluşturmak amacıyla hazırlanmış polimer ve kimyasal katkılar ihtiva eden, 

son derece ekonomik çimento ve perlit esaslı toz üründür.

TAMİR HARÇLARI

ÖZELLİKLERİ

• Mükemmel yapışır ve uygulaması kolaydır.

• İçerdiği kimyasal katkılar nedeniyle yapışması yüksektir. Geri 

sekmesi az olduğundan ekonomiktir.

• Çatlama yapmaz.

• İşleme süresi uzundur.

• Perlit esaslı olduğundan ısı ve ses yalıtımı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip    Çimento esaslı toz harç
Renk    Beton Grisi

Uygulama Sıcaklığı  +5/+30°C

Uygulama Süresi  Yaklaşık 45-60 dakika (200C)

Sarfiyat    Yüzeye bağlı olarak 

    13-14 kg/m2 (1 cm kalınlık)

HAZIR SIVA-KALIN

KULLANIM ALANLARI
• Tuğla ve taş duvarların üzerine kalın sıva olarak,

• Gaz beton ve Ytong duvarların betonarme sistem ile 

arasındaki tesviye bozukluklarını düzeltmek için kalın 

sıva olarak,

• Duvarlara seramik döşenmeden önce yüzey 

bozukluklarını düzeltmek amacıyla,

• Her türlü izolasyon öncesinde yüzey bozukluklarının 

tamirinde ve köşelere pah kırılmasında,

• Tij deliklerinin doldurulmasında kullanılır.

Bir torba malzeme 10-12.5 kg su ile düşük devirli 
karıştırıcı ile veya betonyerde karıştırılır. Önceden 
suya doyurulmuş yüzeye mala ile uygulanır. 

Çimento esaslı olduğundan sıcak havalarda 
su ile kürlenmelidir. Yüzey Persan İnce Sıva ile 
bitirilmelidir.

UYGULAMA AŞAMALARI

HAZIR SIVA - KALIN
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İnce sıva oluşturmak amacıyla hazırlanmış polimer ve kimyasal katkılar ihtiva eden, 

son derece ekonomik çimento ve perlit esaslı toz üründür.

ÖZELLİKLERİ

• Lif takviyeli polimer ihtiva eder.
• Mükemmel yapışır ve uygulaması kolaydır.
• Çatlama yapmaz.
• İşleme süresi uzundur.
• Üzeri boyanabilir.

      KULLANIM ALANLARI
• İç ve dış cephelerde kaba sıvanın 

üzerine ince sıva olarak

• Brüt beton bozukluklarının tamirinde

• Bir torba malzeme 10-12.5 kg su ile düşük devirli karıştırıcı ile 
3-4 dakika karıştırılır.

• 5 dakika dinlendirilir.
• Tekrar 1 -2 dakika karıştırılan malzeme önceden suya 

doyurulmuş yüzeye mala ile uygulanır. 
• İstenirse sıva yüzeyi ıslak sünger ile düzeltilir ya da hafif 

nemlendirilerek çelik mala ile parlatma yapılabilir.
• Hazırlanan harç 2 saat içinde kullanılmalıdır
• Sıcak havalarda su ile kürlenmelidir.

UYGULAMA AŞAMALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip    Çimento esaslı toz harç

Renk    Beton Grisi

Uygulama Sıcaklığı  +5/+30°C

Uygulama Süresi  Yaklaşık 45-60 dakika (200C)

Sarfiyat    Yüzeye bağlı olarak 

    1,3-1,6 kg/m2 (1 mm kalınlık)

HAZIR SIVA -İNCE

HAZIR SIVA - İNCE
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UYGULAMA ALANI

• İç ve dış cephelerde kaba 
sıvanın üzerine ince sıva 
olarak, gerekirse eski ince 
sıvaların üzerine düzgün 
yüzeyli bitirme sıvası olarak 
kullanılabilir.

Saten sıva görüntüsü oluşturmak amacı ile 
hazırlanmış, polimer katkılar ihtiva eden, 
çimento esaslı son derece ekonomik sıva 
harcıdır.  İç ve dış cephelerde kaba sıvanın 
üzerine ince sıva olarak, gerekirse eski ince 
sıvaların üzerine düzgün yüzeyli bitirme sıvası 
olarak kullanılabilir. 

ÖZELLİKLER
• Alçı sıva görüntüsündedir, üzeri boyanabilir.
• Mükemmel yapışır ve uygulaması kolaydır.
• Çatlama yapmaz.
• Esnektir.
• Zımpara ile yüzey düzeltilebilir.
• İşleme süresi uzundur.

*Çocukların ulaşamayacağı yerde tutunuz.

*Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven 
kullanınız.

*Malzemenin hızla suyunu kaybetmemesi 
için gerekli önlemler alınmalıdır. Cilde 
temas durumunda bol su ile yıkayınız.

*Çimento esaslı olduğundan tozunu 
solumayınız, cilde ve göze temas 
ettirmeyiniz.

*Uygulama talimatında belirtilmeyen 
herhangi bir katkı katmayınız.

*Yukarıdaki değerler 23 oC+- 2 sıcaklık ve % 
50+-5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. 
Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler 
değişebilir.

Teknik destek veya daha fazla bilgi için 
Persan Teknik Destek Servisi’ni arayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uygulama Sıcaklığı +5/-+30°C 

Uygulama Süresi Yaklaşık 45-60 dakika (200C)

Sarfiyat   1,5-1,7 kg/m2 (1 mm kalınlık için)   

   (yüzeye bağlı olarak değişebilir)

Ambalaj  20 kg’lık  kraft torbalarda

Raf Ömrü  Orjinal ambalajında en az 6 aydır.

  

1) Bir torba malzeme 6-7 lt su ile düşük devirli karıştırıcı 
ile karıştırılır. 
2) Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirilir. 
3) Tekrar 1-2 dakika karıştırılan malzeme 2 saat içinde 
kullanılmalıdır.
4) Hazırlanan harç, yüzeyi önceden suya doyurulmuş 
yüzeye mala veya makine ile uygulanır.
5) İstenirse sıva yüzeyi ıslak sünger ile düzeltilir ya da 
yüzey hafif nemlendirilerek çelik mala ile parlatma 
yapılabilir.
6) Çimento esaslı olduğundan sıcak havalarda su ile 
kürlenmelidir.

* Rutubete dayanıklı özel torbasında, kapalı ve kuru 
ortamda düzgün istiflenmelidir.

UYGULAMA AŞAMALARI

SATEN SIVA



11

w
w

w
.

p
e

r
s

a
n

y
a

p
i

.
c

o
m

.
t

r 
 

PERSAN’LA EVİNİZ GÜVENDE



Persan Puan Kart
www.persanpuan.com

Persan Puan Kart sahibi olan müşterilerimiz, Persan Çatı-Cephe-Yalıtım Sistemleri markalı 
ürünlerimizin ambalajları üzerinde yer alan Persan Puan Kuponları’nı biriktirerek Persan Hediye 

Kataloğu’ndan topladıkları puan karşılığında hediye alabilirler.

Başvuru ve detaylı bilgi için müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Baskı teknikleri nedeniyle orjinal renklere kıyasla renk sapmaları mümkündür. Persan renk ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katalogda kullanılan tüm görsellerin ve metinlerin kullanım hakkı saklıdır. 

444 4 033
www.persanyapi.com.tr
info@persanyapi.com.tr   

Persan Çatı - Cephe - Yalıtım  Sistemleri
MERKEZ: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 1 P.K. 24068 Erzincan / TÜRKİYE
ANKARA     ŞUBE: Çukurca  Birlik  Mah. 85.Sk. (Yeni  Sk No: 447) No: 3/5  Çankaya / TÜRKİYE 
İSTANBUL ŞUBE: Turgut Özal Blv. Erguvan Apt. No: 24 D: 6 Ataşehir / TÜRKİYE 

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
Marmara Bölge Satış   +90 530 522 26 42
İç Anadolu     +90 530 522 26 41
Doğu Anadolu Bölge Satış   +90 533 036 70 76
GüneyDoğu Anadolu Bölge Satış  +90 530 950 16 36
Akdeniz Bölge Satış   +90 530 069 26 37
Ege Bölge Satış     +90 533 812 26 59
Doğu Karadeniz Bölge Satış   +90 530 522 26 44
Batı Karadeniz Bölge Satış   +90 530 522 26 43

PERSAN doğal perlitten çevreci ürünler üretir


