




Mapei Renkli Derz Dolguları

KOLAY TEMİZLENİR DAYANIKLI ve GÜÇLÜKÜFE DAYANIKLI GENİŞ RENK YELPAZESİ

İç ve dış mekan uygulamaları için, yüksek kaliteli, multifonksiyonel, 
geniş bir renk yelpazesine sahip, çimento ya da epoksi esaslı derz 
dolguları serisi. Solventsiz ve çok düşük uçucu organik bileşen yayan 
bu ürünler en sıkı uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmıştır. 
Seramik fayanslar, terrakotta, taş malzemeler, mozaik ve metal gibi tüm 
zemin ve duvar tipleri için uygundur.  Derz dolguları ve yapıştırıcıların 
üretiminde dünya lideri Mapei’den, projelere değer katan Mapei 
Renkli Derz Dolguları.

MAPEI derz dolgularıyla 
hayatınızı renklendirin...
Dayanıklı güzellik.
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ÇİMENTO ESASLI DERZ DOLGULARI
Mapei, iç ve dış mekan duvar ve zeminlerinde kullanılan tüm seramik, terrakotta, taş ve cam 
mozaiklerle beraber uygulanabilecek geniş bir derz dolgu yelpazesine sahiptir.
Çimento esaslı derz dolguları özellikle yaşam alanları için uygundur.  Banyo, mutfak, yüzme havuzu, 
balkon ve teraslarda kullanılabildiği gibi süpermarket, restoran, havaalanı ve idari binalarda da 
rahatlıkla uygulanabilir.

Küf oluşumunu engelleyen  
güvenilir derz dolgusu

Mükemmel renk seçenekleriyle çimento esaslı derz dolguları. 
• İç ve dış mekan uygulamaları için
• Efloresans yapmaz
• DropEffect® teknolojisi sayesinde su iticilik 

özelliği
• BioBlock® teknolojisi sayesinde küf oluşumunu 

engeller

• 34 farklı renk seçeneği
• Çok düşük VOC emisyonu
• EN 13888 standartlarına göre CG2WA olarak 

sınıflandırılmıştır

Ultracolor Plus

CG2WA

  T
S EN 13888
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ANDARTLARINA UYGUNDUR

ÇİMENTO ESASLI DERZ DOLG
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ÇİMENTO ESASLI  DERZ DOLGULARI

Keracolor FF

 ▶ 6 mm’ye kadar olan derzlerde yüksek performans 
sağlayan derz dolgusu

 ▶ Su iticidir (DropEffect®)
 ▶ Polimer katkılıdır
 ▶ 17 farklı renk seçeneği mevcuttur 
 ▶ İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur
 ▶ Her tür seramik, taş, cam mozaik ve mermer 

zemin ve kaplamalar için uygundur
 ▶ Yüzme havuzları için uygundur

Keracolor SF

 ▶ 4 mm’ye kadar olan derzlerde yüksek performans 
sağlayan derz dolgusu

 ▶ Beyaz ve pürüzsüz bitişlidir
 ▶ Polimer katkılıdır
 ▶ İç ve dış mekân uygulamaları için uygundur
 ▶ Önceden cilalanmış seramik, taş, cam mozaik ve 

mermer zemin ve duvarlar için uygundur
 ▶ İnce derzler için uygundur

Fugolastic

 ▶ Keracolor FF, Keracolor GG ve Keracolor SF için 
polimer esaslı likit katkı maddesidir 

Ultracolor Plus

 ▶ 2-20 mm arasındaki derzlerde yüksek performans 
sağlayan derz dolgusu

 ▶ Tahriş edici değildir
 ▶ Efloresans ve küf oluşumunu engeller (BioBlock®)
 ▶ Su iticidir (DropEffect®)
 ▶ Polimer katkılıdır
 ▶ 34 farklı renk seçeneği mevcuttur
 ▶ İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur
 ▶ Her tür seramik, taş, cam mozaik ve mermer duvar 

ve zeminler için uygundur 
 ▶ Yüzme havuzları için uygundur

Keracolor GG

 ▶ 4-15 mm arasındaki derzlerde yüksek performans 
sağlayan derz dolgusu

 ▶ Polimer katkılıdır
 ▶ 14 farklı renk seçeneği mevcuttur
 ▶ İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur
 ▶ Her tür seramik, terakotta ve doğal taş zemin ve 

kaplamalar için uygundur
 ▶ Yüzme havuzları için uygundur

Fuga Fresca

 ▶ Seramik fayanslar arasındaki derz dolgularının 
orijinal rengine dönmesini sağlayan, su 
dispersiyonlu, akrilik reçine esaslı boya

 ▶ 34 farklı renk seçeneği mevcuttur (Keracolor ve 
UltraColor Plus serilerindeki tüm renkler)

Keranet

 ▶ Çimento esaslı derz dolgularına sahip seramik 
fayanslar için, toz ve sıvı halinde sunulan, asit 
bazlı, kullanıma hazır temizlik çözeltisi

CG2WA

  T
S EN 13888
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ANDARTLARINA UYGUNDUR

ÇİMENTO ESASLI DERZ DOLG
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KERAPOXY:

KERAPOXY DESIGN:

KERAPOXY CQ:

KERAPOXY IEG:

KERAPOXY P:

EPOKSİ ESASLI DERZ DOLGULARI
Epoksi esaslı derz dolguları sahip oldukları teknik özelliklerden dolayı hijyenik olup kimyasallara 
karşı dayanım gerektiren tüm hassas derz uygulamaları için uygundur.
Göz alıcı dekoratif görünümüyle yaşam alanlarında ve ticari alanlarda kullanılabildiği gibi, 
kimyasal dayanım (asit, hidrokarbon vs.) ve mekanik dayanım gerektiren tüm endüstriyel 
alanlarda da (et fabrikaları, yağ değirmenleri gibi) yüksek performans gösterir.

... asit dayanımlı

Endüstri sektörü için özel olarak geliştirilen epoksi esaslı  
derz dolguları.

• İç ve dış mekan uygulamaları için
• Çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanım
• Alkali ve hidrokarbonlara karşı çok yüksek direnç
• Emici değildir
• Hijyeniktir
• Geniş renk yelpazesi

• Çok düşük VOC emisyonu
• EN 13888 standartlarına göre RG olarak 

sınıflandırılmıştır
• HACCP (EC REG. 852/2004)  sistemine göre; 

yiyecek ve içeceklerle direk temas halinde olan 
yüzeyler için kullanıma uygundur

Kerapoxy Range

RG

  T
S EN 13888

RG

  T
S EN 13888

RG

  T
S EN 13888

R2T

RG

  T
S EN 13888

AV
RU

PA

 STANDARTLARINA UYGUNDUR

SERAMİK KAROLAR İÇİN REAKSİYON REÇİNE ES
ASLI 

YA
PIŞ

TIR
IC

ILA
R

  TS EN 12004

R2

RG

  T
S EN 13888

AV
RU

PA

 STANDARTLARINA UYGUNDUR

SERAMİK KAROLAR İÇİN REAKSİYON REÇİNE ES
ASLI 

YA
PIŞ

TIR
IC

ILA
R

  TS EN 12004

R2
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EPOKSİ ESASLI DERZ DOLGULARI

Kerapoxy IEG

 ▶ En az 3 mm kalınlığa sahip derzler için, asit 
dayanımına sahip, iki bileşenli derz dolgusu

 ▶ Çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma 
sahiptir

 ▶ Yüksek sıcaklıklar da dahil olmak üzere, yağ asidi 
ve aromatik hidrokarbonlara karşı dayanıma 
sahiptir

 ▶ Emici olmayan, pürüzsüz bitişli ve temizlemesi 
kolay yüzeyler oluşturur

 ▶ Standart kartelada yer alan çimento grisi (113) ve 
yasemin (130) renk seçenekleri mevcuttur

 ▶ Özellikle gıda endüstrisinde, seramik zeminler ve 
taş malzemeler için uygundur (Kasap-et ve yağ 
vb. fabrikalarında)

Kerapoxy Design

 ▶ İki bileşenli, asit dayanımına sahip derz dolgusu
 ▶ Göz alıcı bitişe sahiptir
 ▶ Yarı saydam görünümlüdür
 ▶ 32 farklı renk seçeneği mevcuttur
 ▶ İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur
 ▶ Dekoratif ve göz alıcı bitişe sahip her tür seramik 

ve taş, zeminler ve kaplamalar için uygundur
 ▶ Cam mozaik uygulamaları için idealdir
 ▶ Yapıştırıcı olarak da kullanılabilir
 ▶ Farklı renk seçenekleri, özel dekoratif bitişler için 

MapeGlitter ile karıştırılarak kullanılabilir

MapeGlitter

 ▶ Metalik görünümlü sim 
 ▶ Parlak ve metalik bitişe sahip derz dolgusu elde 

etmek için Kerapoxy Design ile ağırlıkça %10 
oranında karıştırılır

 ▶ Altın ve Gümüş renkleri mevcuttur
 ▶ Metal, seramik, mozaik ve cam seramikler için 

idealdir

Kerapoxy

 ▶ En az 2 mm kalınlığa sahip derzler için, asit 
dayanımına sahip, iki bileşenli derz dolgusu

 ▶ 20 farklı renk seçeneği mevcuttur
 ▶ İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur
 ▶ Seramik fayanslar, taş, lifli çimento ve betonda 

kullanımı uygundur
 ▶ Ticari alanlar için idealdir
 ▶ Mutfak tezgahları için uygundur
 ▶ Yapıştırıcı olarak da kullanılabilir

Kerapoxy CQ
 ▶ Özellikle seramik fayans, mozaik veya taş 

malzemelerin arasındaki derzler için ideal, iki 
bileşenli, asit dayanımlı dolgu malzemesi

 ▶ Anti-bakteriyel özelliği ve BioBlock® teknolojisi 
sayesinde derzlerde bakteri ve küf oluşmasını 
engelleyerek seramik uygulanmış yüzeylerde hijyenik 
ve güvenli bir ortam sağlar

 ▶ Ürün, mikroorganizmaların oluşum ve 
çoğalmasına engel olma özelliğiyle ISO 22196:2007 
standardına göre Modena Üniversitesi tarafından 
sertifikalandırılmıştır

 ▶ Kolay uygulanır
 ▶ Çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahiptir
 ▶ Mükemmel çalışabilirliğe sahip olup, temizlemesi 

kolaydır
 ▶ Yoğun trafiğe dayanıklıdır
 ▶ 19 farklı renk seçeneği mevcuttur
 ▶ Çok yüksek mekanik dayanım ve hijyen gerektiren 

endüstriyel tesislerdeki seramik zemin ve kaplamalar 
için idealdir

 ▶ Yapıştırıcı olarak da kullanılabilir 

Kerapoxy P

 ▶ En az 3 mm kalınlığa sahip derzler için, asit 
dayanımına sahip, iki bileşenli derz dolgusu

 ▶ Çok yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma 
sahiptir

 ▶ Geniş yüzeylerde kullanımı uygundur
 ▶ Mala yardımıyla kolaylıkla uygulanabilir
 ▶ Standart kartelada yer alan çimento grisi (113) renk 

seçeneği mevcuttur
 ▶ Geniş alana sahip endüstriyel zeminlere, taş 

malzemelere ve kaplamalara uygun olarak 
tasarlanmıştır

Kerapoxy  
Cleaner

 ▶ Epoksi esaslı derz dolguları için özel temizlik 
malzemesi

 ▶ Uygulama tamamlandıktan sonra, temizlik 
işlemleri ve seramik ve cam kaplamalardan 
epoksi derz dolgusu (Kerapoxy, Kerapoxy P, 
Kerapoxy Design ve Kerapoxy CQ gibi) lekelerini 
ve kalıntılarını çıkarmak için kullanılır

RG
  T

S EN 13888

EN 12004

RG

  T
S EN 13888

AV
RU

PA

 STANDARTLARINA UYGUNDUR

SERAMİK KAROLAR İÇİN REAKSİYON REÇİNE ES
ASLI 

YA
PIŞ

TIR
IC

ILA
R

  TS EN 12004

R2 RG

  T
S EN 13888

EN 12004 EN 13888

AV
RU

PA

 STANDARTLARINA UYGUNDUR

SERAMİK KAROLAR İÇİN REAKSİYON REÇİNE ES
ASLI 

YA
PIŞ

TIR
IC

ILA
R

  TS EN 12004

R2 RG

  T
S EN 13888

EN 12004

RG

  T
S EN 13888

R2T
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KULLANIMA HAZIR  
MACUNLAR
Mapei, uygulama koşullarını göz önünde bulundurarak, kıvamı sayesinde uygulaması kolay bir 
macun serisi geliştirmiştir. Bu ürün grubunda, dış cephe kaplamalarına uygun esnek polimer 
esaslı derz dolgusu ve çok hızlı ve kaymaz yapışma sağlayan, tiksotropik macun yer alır.

Flexcolor

Seramik fayanslardaki derzler için polimer esaslı dolgu.

• İç mekan duvar ve zeminleri ve dış mekan 
duvarları için 

• 2-10 mm arasındaki derzler 
• Kullanıma hazır

• DropEffect® teknolojisi sayesinde su iticilik 
özelliği

• BioBlock® teknolojisi sayesinde küf oluşumunu 
engeller

• 3 farklı renk seçeneği
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Flexcolor

 ▶ 2-10 mm aralığındaki derzler için macun dolgu 
malzemesi

 ▶ Kullanıma hazırdır
 ▶ BioBlock® teknolojisi sayesinde küf oluşumunu 

engeller
 ▶ DropEffect® teknolojisi sayesinde su iticilik 

özelliğine sahiptir
 ▶ Beyaz (100), manhattan 2000 (110), gümüş 

gri (111), orta gri (112) ve bej 2000 (132) renk 
seçenekleri mevcuttur

 ▶ İç mekan duvar ve zeminleri ve dış mekan 
duvarları için uygundur

 ▶ Seramik fayanslar ve mozaik için uygundur
 ▶ Esnek yüzeyler için idealdir

Fix & Grout Brick

 ▶ İç ve dış mekanda yapılacak uygulamalar için 
yapıştırıcı macun

 ▶ Kullanıma hazırdır
 ▶ Kolay uygulanır ve kesin sonuç verir
 ▶ BioBlock® teknolojisi sayesinde küf oluşumunu 

engeller
 ▶ Beyaz (100), çimento grisi (113) ve bej 2000 (132) 

renk seçenekleri mevcuttur
 ▶ Çok yüksek esnekliğe, mükemmel yapıştırma 

özelliğine, UV ışınlarına ve yaşlanmaya karşı iyi 
dayanıma sahiptir

 ▶ 70ºC’ye kadar dayanıklıdır
 ▶ Çok hızlı ve kaymaz yapışma sağlayan tiksotropik 

kıvam
 ▶ Özellikle ateş tuğla ve sentetik reçinelerle 

hafifleştirilmiş konglomera kaplamaları için 
uygundur

KULLANIMA HAZIR MACUNLAR

AV
RU

PA

 STANDARTLARINA UYGUNDUR

SERAMİK KAROLAR İÇİN DİSPERSİYON ESA
SLI 

YA
PIŞ

TIR
ICI

LA
R

   
TS EN 12004 

D2T
EN 12004
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ESNEK MASTİKLER
Mapei, pazara yüksek kaliteli ürünler sunmak için yaptığı araştırmalar sonucunda, uygulaması 
kolay, hızlı ve kesin sonuç veren mastik serisi geliştirmiştir. Bu katalogda, sahip oldukları teknik 
özelliklerle seramik, doğal taş ve cam zeminler için uygun birkaç ürün tanıtılmıştır. Özellikle tek ve 
iki bileşenli, silikon ve poliüretan mastikler öne çıkmaktadır.

Seramik fayans, doğal taş, cam mozaiklerin kullanıldığı zemin ve kaplama uygulamaları için geliştirilmiş 
renkli mastik serisi. 

• Kullanımı kolaydır
• Yüksek performanslıdır
• Hızlı uygulanabilir
• Geniş renk yelpazesi

• Kesin sonuç verir
• Uluslararası standartlara göre 

sertifikalandırılmıştır
• Çok düşük VOC emisyonu
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ESNEK MASTİKLER

EN 15651EN 15651

EN 15651 EN 15651

EN 15651

EN 15651

Mapeflex  PU40

 ▶ Tek bileşenli, tiksotropik poliüretan mastik
 ▶ Köşelerden ayrılma yapmasını engellemek için 

düşük elastisite katsayısına sahiptir  
 ▶ Boyanabilir
 ▶ Astar uygulamaya gerek olmadan yüksek yapışma 

mukavemeti gösterir
 ▶ Düşük sıcaklıklarda bile yüksek esnekliğe sahiptir
 ▶ Beyaz (100) ve gri (111) renkleri mevcuttur (Diğer 

renkleri isteğe bağlı üretilmektedir)
 ▶ Prekast binaların, geleneksel ve havalandırılmış 

bina dış cephelerinin dilatasyon ve pervaz 
dolgularında kullanılabilir

Mapesil  LM

 ▶ Nötr silikon mastik
 ▶ Kokusuzdur
 ▶ Taş yüzeylerde leke bırakmaz
 ▶ Çok çeşitli yüzeylerde astarsız yüksek yapışma 

mukavemetine sahiptir
 ▶ Kötü hava koşullarına ve yıpranmaya karşı 

mükemmel dayanıma sahiptir
 ▶ Beyaz (100), manhattan 2000 (110), gümüş gri 

(111), gri (112), çimento grisi (113), gri (114), siyah 
(120), yasemin (130), bej 2000 (132) ve transparan 
renk seçenekleri mevcuttur

 ▶ Dış cephelerde kullanılan doğal taş ve seramik 
fayanslar için idealdir

Mapeflex  PU20

 ▶ İki bileşenli ve yüksek akışkan özellikte epoksi-
poliüretan mastik

 ▶ Yüksek mukavemete ve elastisite katsayısına 
sahiptir

 ▶ Yüksek kimyasal dayanıma sahiptir
 ▶ Akışkan olması sebebiyle zeminlere hızlı ve kolay 

uygulanır
 ▶ Kullanıma hazır, iki bileşenli bir üründür
 ▶ Gri (113) renk seçeneği mevcuttur
 ▶ Endüstriyel bina, otopark, garaj, avlu, ticari alan, 

depo ve üretim alanları için idealdir

Mapesil  AC

 ▶ Saf asetik silikon mastik
 ▶ Solvent içermez
 ▶ Düşük elastisite katsayısı
 ▶ Küfe dayanıklıdır
 ▶ Yüksek mekanik, termal ve kimyasal dayanıma 

sahiptir
 ▶ Şeffaf da dahil olmak üzere 34 farklı renk 

seçeneği mevcuttur
 ▶ Cam, seramik, vitrifiye ve verniklenmiş yüzeyler 

için uygundur
 ▶ Havuzlar ve nemli ortamlardaki zemin-duvar 

arası derzler ve derz dolgu uygulamaları için 
idealdir 

 ▶ Primer FD uygulandıktan sonra beton, ahşap, 
metal, plastik ve kauçuk üzerine de uygulanabilir

Mapeflex  PU50 SL

 ▶ Tek bileşenli akışkan poliüretan mastik
 ▶ Akışkan olması sebebiyle zeminlere hızlı ve kolay 

uygulanır
 ▶ Köşelerden ayrılma yapmasını engellemek için 

düşük elastisite katsayısına sahiptir  
 ▶ Boyanabilir
 ▶ Astar uygulamaya gerek olmadan yüksek yapışma 

mukavemeti gösterir
 ▶ Düşük sıcaklıklarda bile yüksek esnekliğe sahiptir
 ▶ Gri (111) renk seçeneği mevcuttur
 ▶ Çok fazla hareketin olduğu ve %2’ye kadar eğime 

sahip kamu alanlarının ve endüstriyel tesislerin 
zeminleri, AVM’ler ve otoparklar için idealdir

Mapeflex  PU  45  FT

 ▶ Tek bileşenli, tiksotropik, poliüretan mastik ve 
yapıştırıcı 

 ▶ Esnek yapışma ve sızdırmazlık için tek ürün
 ▶ Yüksek mukavemet ve elastisite katsayısı 

sayesinde yoğun trafik koşullarına karşı 
dayanıklıdır

 ▶ Düşey yüzey ve tavanlarda mükemmel yapışma 
performansı gösterir

 ▶ Boyanabilir
 ▶ Astar uygulamaya gerek olmadan yüksek yapışma 

mukavemeti gösterir
 ▶ Metal, vernikli, ahşap, tuğla ve cam gibi mineral 

esaslı tüm emici yüzeylerle uyumludur
 ▶ Beyaz, gri (111), gri (113), siyah (120), bej (132) ve 

kahverengi renkleri mevcuttur
 ▶ Mekanik montaj yerine; endüstriyel ve kamusal 

binalarda elastik yapışma ve dolgu özelliğiyle 
kullanımı idealdir

Mapeflex  PU30

 ▶ İki bileşenli, tiksotropik, epoksi poliüretan esaslı 
mastik

 ▶ Yüksek mukavemete ve elastisite katsayısına 
sahiptir

 ▶ Yüksek kimyasal dayanıma sahiptir
 ▶ Tiksotropik kıvamı sayesinde düşey yüzeylere de 

uygulanabilir
 ▶ Kullanıma hazır, iki bileşenli bir üründür
 ▶ Gri (113) renk seçeneği mevcuttur
 ▶ Otopark, garaj, ticari alan, depo ve üretim 

alanlarında dikey ve yatay derzler için idealdir

Mapeflex  PU21

 ▶ İki bileşenli, tiksotropik, epoksi poliüretan esaslı 
mastik

 ▶ Yüksek elastisite katsayısı ve yüksek mukavemete 
sahiptir

 ▶ Sahip olduğu yüksek yüzey sertliği özelliğiyle araç 
trafiğine uygundur

 ▶ Kimyasal dayanıma sahiptir
 ▶ Akışkan olması sebebiyle zeminlere hızlı ve kolay 

uygulanır
 ▶ Gri (113) renk seçeneği mevcuttur
 ▶ Kapalı otopark, süpermarket ve depolama 

alanlarındaki iç mekân bağlantı noktaları için 
idealdir
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Kerapoxy CQKerapoxy CQ
Bakteri gelişimini engelleyen madde 
içeren, yüksek performanslı, çok yönlü, 
kullanımı kolay epoksi esaslı derz dolgusu

Seramik fayans ve mozaikler için ideal, bakteri gelişimini engelleyen madde içeren, BioBlock® 
teknolojisine sahip, kullanımı ve temizliği kolay, asit dayanımlı, iki bileşenli, epoksi esaslı dolgu 
malzemesi.

/mapeispa

 Bakteri gelişimini engelleyen madde ve 
Mapei BioBlock® teknolojisi:  Bu derz dolgusu, 
derzlerin yüzeyinde mikro-organizma ve küf 
oluşumunu engelleyerek seramik uygulanmış alanları 
hijyenik ve sağlıklı hale getirir. 

 Kerapoxy CQ, Modena Üniversitesi (İtalya) tarafından 
ISO 22196:2007 standardında göre 
sertifikalandırılmıştır.

 BioBlock® teknolojisi nemli ortamlarda 
mikro-organizma oluşumunu engeller.

 EMICODE EC1 R Plus - sertifikalı: Çok düşük seviyede 
uçucu organik bileşen (VOC) yayar.

 Endüstriyel ve ticari alanlar, konutlar ve yüzme 
 havuzları gibi yüksek seviyede hijyen gerektiren
 ortamlarda zemin derzleri için idealdir.

 HACCP Sistemleriyle uyumlu ve gıda ürünlerinin hijyeniyle
 ilgili CE 852/2004 düzenlemeleriyle belirlenen gereksinimleri
 karşılayan seramik yüzeylerin oluşturulmasını sağlar.

Mapei is with you: 
let’s take a closer look together at www.mapei.com

Product info

19 renk seçeneğiyle

RG

  T
S EN 13888
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Seramik derzleri ne işe yarar?

Özellikle büyük boyutlu ve dış mekanlarda uygulanacak seramiklerde, 
derzlerin geniş aralıklara sahip olması aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı                  
çok önemlidir: 

Seramiklerdeki boyut farklılıkları düşük ölçüde bir etkiye sahiptir. Bu bilgi, 
uygulama esnasında kabul edilebilir seramik yükseklik farklılıklarını anlatan 
CEN/TR 13548 (Seramik uygulaması için genel kurallar) teknik raporunda 
da teyit edilmektedir. Bu rapora istinaden 6 mm’ye kadar genişliğe sahip 
derz aralıkları için kabul edilebilir maksimum seramik yükseklik farkı 1 mm, 
6 mm’den fazla genişliğe sahip derz aralıkları için ise bu fark maksimum 
2 mm olmalıdır. Derz genişliği arttıkça seramik boyutunun yüzeydeki stres 
dağılımındaki etkisi düşük olmaktadır.

Derz performansının, seramik uygulanmış yüzeyde elastisite katsayısını 
düşürdüğü ve sistemin toplam rijitliğini de azalttığı önemli bir gerçektir. Derz 
bırakılmadığı takdirde tüm yüzey tek bir kaplama gibi çalışır. Diğer taraftan, 
seramikler arasında yeterli miktarda derz varsa her bir seramik kendi içinde 
ayrı ayrı çalışır. Bu durum, sistemin seramikler arasındaki boyut farklılıkları 
sonucunda ortaya çıkabilecek hareketlerden doğan streslere mukavemet 
göstermesini sağlar. Bu mukavemet de seramiklerin birbirinden ayrılması ya 
da yüzeyden kopması gibi durumların önüne geçer. Ayrıca, derzler yüzeydeki 
küçük hareketlerden ya da alt katmanda oluşabilecek dengesizlikten dolayı 
ortaya çıkan sıkıştırma streslerinin oluşma riskini de azaltır.

Derz aralıkları, dolgu maddesinin veya harç miktarının doğru kalibrasyonuna 
imkan tanır. Bu durum, derz dolgularının dayanımını, estetik, mekanik ve 
fonksiyonel özelliklerini iyileştirerek sistemin sağlamlığını arttırır.

Yukarıda belirtilen tüm nedenlerden dolayı, seramikleri geniş derz aralıkları 
bırakarak uygulamak birçok uluslararası standarda göre önemli bir 
gerekliliktir.

Seramik derzleri: büyük fark yaratan 
küçük detaylar!

MAPEI SERAMİK DERZLERİ:
ÇEVRESEL ETKENLER NE 
OLURSA OLSUN, EN İYİ SEÇİM
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Seramik ve doğal taşların uygulama standartları 1990’lı yıllara kadar 

karmaşık ve düzensizdi. Avrupa Birliği’ne dahil olsun ya da olmasın, 

her ülkenin kendine ait bir standardı vardı ve bu standartlar 

ülkelerin kendi enstitüleri tarafından sertifikalanıp onaylanıyordu. 

Bu durum, MAPEI gibi uluslararası ticaret faaliyetleri yürüten 

firmalara sorun teşkil etmeye başladı. Ürünlerin her bir ülke için 

ayrı sertifikalanması şirketlere ciddi bir maliyet yüklüyordu. Diğer 

taraftan, firmaların AR-GE birimleri her bir ülkenin standartlarına 

uygun test ortamlarını laboratuvarlarında oluşturmak zorundalardı. 

Aynı zamanda, standartlar arasında çelişkili durumlar olduğu için, 

formüller ayrı ayrı her ülkenin minimum gerekliliklerini sağlamak 

için revize ediliyordu. Bunun da ötesinde, 1980’lerin başında çoğu 

ulusal standart, modası geçmiş ve zamanın güncel uygulama 

teknikleriyle ve yeni malzemelerle bağdaşmıyordu. Bu sorunlara 

çözüm üretmek amacıyla, 1989 yılında Avrupa Standartları 

Enstitüsü (CEN) seramik yapıştırıcıları ve derz dolgularıyla ilgili bir 

standart geliştirmek üzere özel bir teknik ekip oluşturdu. MAPEI, 

oluşturulan teknik heyetle birlikte proaktif ve önerilerde bulunan 

bir pozisyonda yer alarak zamanla sürece liderlik eden bir konuma 

geldi. Günümüze kadar, heyet toplamda 44 kez bir araya geldi 

ve 2001 yılında seramik yapıştırıcıları için Euronorm EN 12004 

standardını geliştirdi. 2002 yılında ise derz dolgularıyla ilgili teknik 

şartnameleri ve gereklilikleri içeren EN 13888 numaralı standardı 

yayımladı. Bu iki standardın revize edilmiş halleri is 2007 ve 2009 

yıllarında yayımlandı. Avrupa’ya özgü bu yaklaşım, Uluslararası 

Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından; seramik fayanslarla 

ilgili uluslararası bir standart oluşturmak üzere model olarak alındı. 

Araştırma ve Geliştirme müdürünün grup koordinatörlüğü rolünü 

üstlenmesiyle beraber, MAPEI bu süreçte de kilit bir rol oynadı. 

Sürecin sonunda, 4 bölümden oluşan ISO 13007 standardını 

yayımladı.

ISO 13007 – 1:

yapıştırıcılarla ilgili koşul, tanım ve şartnameler

ISO 13007 – 2:

yapıştırıcı karakterlerini tespit etmek için uygulanacak test metotları 

ISO 13007 – 3:

derz dolgularıyla ilgili koşul, tanım ve şartnameler

ISO 13007 – 4:

derz dolgu özelliklerini saptamak için uygulanacak test metotları

ISO 13007-1 ve ISO 13007-3 Aralık 2004 yılında, ISO 13007-2 ve 

ISO 13007-4 ise Ekim 2005 yılında yayımlandı. Sonrasında, ISO 

standartları çeşitli ulusal enstitüler tarafından kabul edildi ve 

yayımlandı. 

Uluslararası anlamda bir standardın kabul edilmiş olması beraberinde 

birçok avantaj da sağladı. Ürünlerin standartlara göre kesin bir şekilde 

sınıflandırılmış olması, ürün özellikleri konusunda da kesin bilgiye 

ulaşma imkânı sağladı. Böylelikle, herhangi bir uygulama için yanlış 

ürünün tercih edilmesi gibi problemlerde en aza indirgendi. Diğer 

taraftan, ürünlerin kesin bir şekilde sınıflandırılması, ürün kalitesi 

konusunda sektörde daha şeffaf bir ortam sağladı. Sınıflandırma 

gereklilikleri ve buna bağlı test metotları sadelik ve tekrar edilebilme 

koşulları göz önüne alınarak seçildi.

1 2 3

Fig. 1_2 - Aşınma dayanımını ölçmek için test
Fig. 3 - Çimento esaslı derz dolgusunun dayanıklılığının doğrulanması

Uluslararası Standartlar
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EN 13888
Standartlarda çimento esaslı derz dolgu grubu CG olarak 
tanımlanmış olup, CG1 ve CG2 olmak üzere iki farklı kategoriye 
ayrılmıştır. Bu iki kategori sırasıyla normal ve geliştirilmiş sınıfı temsil 
etmektedir. Yüksek aşınma dayanımı ve düşük su emme kapasitesi 
gibi spesifik özellikler ise sırasıyla A ve W harfleri kullanılarak 
belirtilmiştir. CG1 derz dolgusu, sıcaklık ve nemlilik konusunda 
büyük değişimlerin olmadığı mesken ve ticari ortamlarda yeterli 
kabul edilebilir. Diğer taraftan, sıcaklık ve nem konusunda büyük 
farkların olduğu ve yoğun trafik gibi aşırı durumlara maruz kalan 
yoğun ticaret bölgeleri ve endüstriyel tesisler gibi çevrelerde CG2 
derz dolgu grubu önerilir. Standartlarda normal ve hızlı sürede priz 
alan derz dolguları konusunda kesin bir ayrım belirtilmiyor olmasına 
rağmen, perakende alanları, havaalanları, halka açık alanlar ve 
yüzme havuzları gibi çok kısa sürede tekrar hizmete açılması gerekli 
yerlerde doğru ürün seçimi için hızlı priz alan derz dolguları ek olarak 
beyan edilmelidir. 
A sınıfı derz dolgu grubu süpermarket gibi yaya trafiğin yoğun olduğu 
bölgelerde ve çeşme gibi yoğun su akışının olduğu bölgelerde 
tavsiye edilir. W sınıfı ürünler ise yüzme havuzu gibi sürekli suya 
maruz kalan uygulamalarda tavsiye edilir.  Figür 1 ve 2 de gösterilen 
testte, 10x10 cm boyutunda bir örnek sürekli bir şekilde aşındırıcı 
maddeye maruz bırakılıyor. Test sonucunda, örnekte meydana gelen 

ağırlık kaybı ölçülür. Higrometrik büzüşmeye bağlı oluşan çatlak 
riskini belirlemek adına, figür-3 de gösterilen cihaz kullanılarak; 28 
gün boyunca prizini almış 4*1*16 cm boyutundaki üründe oluşan 
hareketlerin ölçümü yapılır. Higrometrik büzüşmesi çok az olup 
yeterli boyutsal kararlılığa sahip olan derzler, derz genişliklerinin 
değiştiği seramik yüzeylerinde kullanılabilir. Figür-4 de gösterilen 
test metodunda ise 4*4*16 boyutlarında örnek kullanılarak 28 günün 
sonunda basma ve eğme mukavemeti ölçümleri yapılır.
Sürekli su içinde bulunması gereken seramiklerde aşırı su 
emme özelliğine sahip derz dolgularının kullanımı seramik 
yüzeyinde korkunç sonuçlara sebep olup; seramiklerin düşmesiyle 
sonuçlanabilir. 28 gün koşullandırılmış örneklerin kısmen suyun 
içinde kalacak şekilde 4.5 saat bekletildikten sonra; su emiciliklerini 
ölçmek için ağırlık artışlarına bakılır. Test sonunda düşük su emme 
özellikli ürünler, yüzme havuzlarında kullanılan mozaik ve seramik 
uygulamalarında derz dolgu malzemesi olarak kullanılabilir.
Keracolor FF (6 mm ye kadar), Keracolor GG (4-15 mm) ve Ultracolor 
Plus (2-20 mm) gibi MAPEI tarafından üretilen ürünler geliştirilmiş 
sınıf olan CG2WA olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıftaki ürünler 
yukarıda bahsettiğimiz ekstrem koşullar altında bile dayanıklı 
kalabilmektedir. Ultracolor Plus aynı zamanda hızlı priz alabilme 
özelliğine sahip olduğundan; 3 saat içinde hizmet vermesi gereken 
alanlarda kullanılması çok büyük avantaj sağlamaktadır. 

4 5

Çı̇mento Esaslı Derz Dolguları

Fig. 4 - Çimento esaslı derz dolgusunun eğilme mukavemetinin ölçülme testi
Fig. 5 - Su emilim testi
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DROPEFFECT®

Mapei derz dolgu ürünlerinin, standartlar 

tarafından ön görülmeyen renk vermeme ve kolay 

temizlenebilme gibi özelliklere sahip olmasının 

yanısıra, DropEffect® olarak adlandırılmış su 

iticilik özelliği olarak tanımlanabilecek bir diğer karakteristik özelliği 

daha vardır. Bu teknoloji sayesinde, yüzeyde biriken su, damlacıklar 

halinde kalır ve böylece derzler daha kolay temizlenebilir. 

BIOBLOCK®

Nem oranının yüksek olduğu ortamlarda, derz 

dolgu yüzeylerinde; göze hoş görünmeyen, iç 

mekanlarda hava kirliliğine sebep olan ve son 

kullanıcıların sağlığını etkileyen küf oluşumunu 

ve çoğalmasını engelleyen bir teknolojidir.

ANTI-EFLORESANS
Ultracolor Plus aynı zamanda seramik uygulamalarında en rahatsız 

edici problemlerden biri olan efloresansa karşı da etkilidir. Efloresans 

hem iç hem de dış cephede oluşum gösteren bir problemdir. 

Figür-6 da efloresans olmuş bir çimento esaslı derz dolgu yüzeyi 

gösterilmektedir. Klasik beyaz damarlar, bağlayıcı madde olarak 

portland çimentosu kullanıldığı için ortaya çıkmıştır. İnce bir kesit 

alıp mikroskop altınca incelenecek olursa, efloresansı oluşturan 

kimyasallar ürün yüzeyinde gözlemlenebilir. Bahsi geçen kimyasallar, 

atmosferde bulunan karbondioksit ve portland çimentosunun 

hidrasyon reaksiyonu sonuncunda ortaya çıkan kalsiyum hidroksitin 

tepkimeye girmesi sonucu oluşmuştur. Kimyasallar ince beyaz ve 

yüzeysel bir çizgi halinde gözükmektedir. (Bkz. Figür-7) Efloresansın 

morfolojik ve kimyasal yapısı hakkında taramalı elektron mikroskobu 

gibi gelişmiş cihazlar kullanılarak daha fazla çalışma yapılabilir. 

Figür-8 bu cihaz kullanılarak elde edilmiş bir görüntüdür. UltraColor 
Plus ürün içeriğinde bağlayıcı madde olarak karbonatın kaynağı 
olan portland çimentosu kullanılmamasından dolayı efloresans 
oluşumunun tam anlamıyla önüne geçilmiştir.
Ayrıca Ultracolor Plus renk sabitliği açısından da ideal bir üründür.
Sonuç olarak, Ultracolor Plus uygulamada en yüksek performansı 
vaat eden bir üründür. Mekanik ve termal streslere bağlı doğabilecek 
problemlerin önüne geçmektedir. Renk stabilitesi sağlanmadığı 
durumlarda ortaya çıkan ve estetik olmayan görünümü de 
engellemektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında; benzersiz 
özellikleriyle sektörde rakipsiz bir üründür. 

6 7

Fig. 6 - Efloresans oluşumunun gözlemlendiği derz dolgu yüzeyi
Fig. 7 - Efloresans oluşumunun gözlemlendiği derz dolgu yüzeyinden ince bir kesitin mikroskop altındaki görüntüsü

Fig. 8 - Efloresans oluşumunun gözlemlendiği derz dolgu yüzeyinin elektron 
mikroskobu altındaki görüntüsü
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EN 13888
Epoksi esaslı derz dolguları standart tarafından tek bir sınıflandırma 

altında değerlendirilip RG olarak simgelenmiştir. Standardın 

minimum gerekliliklerini sağlayan bütün derz dolgu malzemeleri bu 

sınıfta değerlendirilebilir.

Reaktif mastiklerin teknik özellikleri

Temel özellikler

Özellik Gereksinim Test metodu

Aşınma dayanımı ≤ 250 mm³ EN 12808-2

7 gün sonra sonra eğilme 
mukavemeti

≤ 30 N/mm² EN 12808-3

7 gün sonra basınç 
mukavemeti

≤ 45 N/mm² EN 12808-3

Büzüşme ≤ 1.5 mm/m EN 12808-4

240 dk. sonra su emilimi ≤ 0.1 g EN 12808-5

Tabloda da görüldüğü gibi, standardın gerekli gördüğü minimum 

değerler çok yüksek olduğu için; herhangi bir alt sınıf yoktur.

Bütün Mapei epoksi esaslı derz dolgu malzemeleri, minimum 

gereklilikleri sağladığından; RG sınıfına girmektedir. 

Bu sınıfta yer alan malzemeler özellikle hijyenik yüzeyler gerekiyorsa 

ya da özel bir mekanik ya da kimyasal mukavemet gerekiyorsa 

kullanılır.

Bu sınıftaki ürünler özellikle endüstriyel alanlardaki ve konutlardaki 

banyo, mutfak gibi mutlak temizlik ve hijyen gerektiren alanlarda 

kullanıma uygundur.

Mapei epoksi esaslı derz dolgularının kullanılması zemin, duvar 

ve tezgah gibi alanların HACCP sistemine ve EC mevzuatı No. 

852/2004 uygunluğunu sağlar.

Müşteri istekleri düşünüldüğünde; ürün rengi müşteri memnuniyeti 

açısından en önemli faktörlerden biridir ancak derz dolgusu renkleri 

konusunda; ulusal ya da uluslararası herhangi bir kuruluşun getirmiş 

olduğu bir standart yoktur.

Mapei derz dolguları (çimento ve epoksi esaslı) 50’den fazla 

renk seçeneğine sahiptir. 22 farklı renk seçeneğine sahip olan 

MapeGlitter’ın Kerapoxy Design (iki bileşenli, anti asittik, yarı 

saydam ve dekoratif epoksi esaslı derz dolgusu; cam mozaik, seramik 

fayans ve taş uygulamalarında kullanılabilir.) ile karıştırılmasıyla renk 

yelpazesi daha da genişlemektedir. 

Mapei derz dolgularının renklerinin solmaz ve dayanıklı olması; 

kimyasal yapılarındaki özel formül sayesinde sağlanmıştır. 

Renklendirme aşamasında kullanılan pigmentler, UV ve diğer 

atmosferik bütün durumlara karşı dayanıklıdır. Bütün ürünlerimiz, 

figür-9 ve figür-10 da görünen Weatherometer yardımıyla 

hızlandırılmış yaşlandırılma testlerinden geçmektedir. Ürünlerimizin, 

test süreci boyunca güneş ışığı, yağmur (asit yağmurları da dahil 

olmak üzere) ve sıcaklık değişimleri gibi koşullara dayanımları 

ölçülmektedir.

Bütün Mapei derz dolgu malzemeleri, piyasaya sürülmeden 

önce ISO 9001 standartları tarafından belirlenen çeşitli testlere 

tabi tutulmaktadır. Firmamız 1994 yılında bu kuruluş tarafından 

sertifikalandırılmıştır. Üretilen her parti çimento ve epoksi esaslı 

derz dolgusunun aynı renge sahip olduğundan emin olmak 

için, spektrofotometre adı verilen cihaz yardımıyla Mapei kalite 

standartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir. (Figür 11 ve 12)

9 11 12

Epoksı̇ Esaslı Derz Dolguları Renk

Fig. 9 - Weatherometer kullanılarak yapılan hızlandırılmış yaşlandırma testi
Fig. 10_11 - Spektrofotometre kullanılarak rengin doğrulanması

10
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İnsan davranışları, havalandırma, evlerimizde kullandığımız deterjan, 
mobilya ve yapı ürünleri gibi birçok etken soluduğumuz havanın 
kalitesini etkileyebilir. Saydığımız ürünlerin hepsi VOC (Volatile 
Organic Compounds) adı verilen uçucu organik bileşen yayımına 
sahiptir. 
Mapei, hem uygulayıcıların hem de son kullanıcıların daha kaliteli bir 
havayı soluması için, solvent içermeyen ve düşük VOC emisyonuna 
sahip bir ürün serisi geliştirdi. 20 yılı aşkın bir süredir, Mapei AR-GE 
laboratuvarları; uluslararası standart ve normlara uygun teknikler 
kullanarak ürünlerin VOC emisyonlarını sürekli ölçüp kontrol 
etmektedir. 

2005 yılından beri, düşük VOC emisyonuna sahip ürünler EMICODE 
standartlarına göre EC1 ve EC1Plus (çok düşük VOC yayımına sahip - 
PLUS olarak sertifikalandırılmaktadır. Bu işaretlerin hepsi, MAPEI’nin 
de üyesi olduğu, zemin ürünleri, yapıştırıcılar ve daha birçok 
malzemenin emisyon değerini ölçen kurum GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V.) tarafından verilmektedir. Mapei, aynı zamanda, 
yerel pazarların gereksinimlerini ve Almanya, Fransa, Belçika ve 
2017’den itibaren İtalya’da da zorunlu hale getirilen gereklilikleri tam 
anlamıyla karşılamak için, ürünlerine farklı tanımlayıcı işaretler de 
uygulamaktadır.

Mapei, ürünlerin çevreye olan etkilerini değerlendirmekten çok daha 
fazlasını yapmaktadır. 
2012’den beri, İtalya’da, sertifikalı karbon emisyon kredileriyle Keraflex 
Maxi S1 zerø ürünümüzün üretiminden açığa çıkan 50 bin ton CO₂ 
miktarını kompanse ettik. 2017’de satın aldığımız karbon kredilerle, 
Uruguay’da 21.000 hektarlık yeniden ağaçlandırma projesine destek 
olduk. Böylelikle, Keraflex Maxi S1 zerø CO₂ emisyonunu telafi eden 
ilk ve tek seramik yapıştırıcısı olmuştur.

ŞEFFAFLIK: Çevresel Ürün Beyanı 
(EPD)
Çevresel Ürün Beyanı (EPD), ürünlerin kullanım süresi boyunca 
çevre üzerindeki etkilerinin ölçüm sonuçlarını içeren; uluslararası 
standartlara (ISO 14025 ve EN 15804) uygun şekilde hazırlanmış 
bir rapordur. Ölçümler, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) 
metotları baz alınarak yapılmaktadır. 
Yapı sektöründe EPD’ler, mimarların, tasarımcıların, mühendislerin 
ve diğer alıcıların; kullanacakları ürünün sürdürülebilirliği ve çevreye 
olan etkisi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.

12 13 14

Fig. 12 - Mapei AR-GE laboratuvarında yer alan çevresel simulasyon odası
Fig. 13_14 - VOC (uçucu organik bileşen) yayımını ölçmek için test

KONFORLU YAŞAM İÇİN: VOC
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ENVIRONMENTAL
PRODUCT DECLARATION

In accordance with ISO 14025 for

Granirapid (grey & white)

Elastorapid (grey & white)

Kerabond (grey & white) + 50% Isolastic
Kerabond (grey & white) + 100% Isolastic

Programme:
The International
EPD® System;
www.environdec.com

Programme 
operator: 

EPD International AB

EPD registration 
number:

S-P-00911

Approval 
date:

2016-09-16

Valid until:

2021-09-15

Geographical 
scope:

International

Model EPD 

“Modified mineral mortars, group 1”

(Declaration number EPD-FEI-20160017-IBG1-EN)

Ultracolor Plus

Model EPD 
“Modified mineral mortars, group 2”(Declaration number EPD-FEI-20160042-IBG1-EN)

Keraflex Maxi S1

DOĞAL KAYNAKLAR

HAM MADDELER

DÖNÜŞÜM
ATIK

UYGULAMA

ÜRETİM

KULLANIM VE BAKIM

GERİ DÖNÜŞÜM

M A P E I  Ü R Ü N L E R İ N İ N
YA Ş A M  D Ö N G Ü S Ü  

LCA

MR [Yapı Ürünü Açıklaması ve Optimizasyonu - Çevresel Ürün 
Beyanları]
Yaşam döngüleri hakkında bilgi içeren ürünlerin ve malzemelerin 
kullanımı zorunludur: hem spesifik ürün EPD’leri hem de kategori 
EPD’leri kabul edilir; ancak her biri farklı olarak ele alınır.
EQ Puanı – [Düşük emisyonlu malzemeler) Bina içlerinde uçucu 
organik bileşen (VOC) emisyon değerini ve malzemelerin toplam 
VOC içeriğini kapsar.

LEED
1998’de ABD GBC (Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi) sürdürülebilir 
binaların tasarımı ve inşası konusunda rehberlik eden ilk LEED (çevre 
liderliği) standardını ve Yeşil Bina Derecelendirme Sistemini tanıttı. 
Ve şimdi dünyanın en yaygın yeşil bina protokolü haline geldi.
LEED v4 Amerikan protokolünün yeni versiyonudur. Mapei ürünleri 
binaların ‘’Malzeme ve Kaynaklar (MR)’’ ve ‘’İç Çevre Kalitesi (EQ)’’ gibi 
kategorilerde önemli krediler elde etmesine olanak sağlar.
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CE İŞARETLEMESİ
Tüm MAPEI yapıştırıcıları, 89/106/EEC sayılı Avrupa 
Direktifi tarafından tanımlanan Euronorm EN 12004 
ek ZA’yla uyumlu CE işaretiyle ödüllendirilmiştir.

EMICODE EC1R PLUS
GEV (yapı ürünlerinin emisyonlarını denetleyen 
kuruluş) tarafından verilen “düşük uçucu organik 
bileşen yayan ürünler” sertifikası.

Diğer işaretler

EPD
EPD bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevre 
üzerinde yarattığı etkileri, standart Yaşam Döngüsü 
Analizi (LCA – Life Cycle Assessment) yöntemiyle 
ölçerek açıklar.

MAPEI
ve Sürdürülebilirlik:

Yeşil bir dünya için

SERTİFİKALANDIRILMIŞ KALİTE

LEED
LEED, enerji ve doğal kaynakların tüketimini göz 
önünde bulundurarak, çevresel olarak sürdürülebilir 
binaların tasarımı, inşası ve yönetimine yönelik 
gereklilikleri göstermektedir.

EN 12004
EN 13888
ISO 13007-1
ISO 13007-3
Seramik fayansların ve doğal taşların uygulanması için 
geliştirilen tüm MAPEI yapıştırıcı ve derz dolguları, 
Euronorm EN 120004 ve ISO 13007-1 uluslararası 
standartlarıyla uyumludur.

BIOBLOCK
Nemli ortamlarda küf oluşmasını ve çoğalmasını 
engelleyen bu teknoloji, son kullanıcılar için daha 
hijyenik ve sağlıklı ortamlar yaratmaya yardımcı olur.

DROPEFFECT
Özel hidrofobik katkı maddeleri aracılığıyla, yüksek 
su iticilik, az kir tutma özelliği ve mükemmel 
dayanıklılığa sahip yüzeylerin oluşturulmasını sağlayan 
MAPEI teknolojisidir.

www.blauer-engel.de/uz113

EN 12004AV
RU

PA
 ST

ANDARTLARINA UYGUNDUR

SERAMİK  YAPIŞTIRICILARI

AV
RU

PA
 ST

ANDARTLARINA UYGUNDUR

DERZ DOLGULARI
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DERZ DOLGULARI VE MASTİKLERİN 
SERTİFİKALANDIRILMASI

Leed V4’e 
katkı

 MR EQ

DE
RZ

 D
OL

GU
LA

RI

FIX & GROUT BRICK EN 12004 D2T • •

FLEXCOLOR • • •

KERACOLOR FF CG2WA EC1 R PLUS • • •

KERACOLOR GG CG2WA EC1 R PLUS • •

KERACOLOR PPN CG2WA

KERACOLOR SF CG2WA EC1 R PLUS • •

KERAPOXY EN 12004 R2T RG EC1 R PLUS • •

KERAPOXY CQ EN 12004 R2 RG EC1 R PLUS • • •

KERAPOXY DESIGN EN 12004 R2 RG EC1 R PLUS • •

KERAPOXY IEG RG EC1 R PLUS • •

KERAPOXY P RG •

ULTRACOLOR PLUS CG2WA EC1 PLUS • • • •

M
AS

Tİ
KL

ER

MAPEFLEX PU20 •

MAPEFLEX PU21 •

MAPEFLEX PU30 EN 15651 •

MAPEFLEX PU40 EN 15651 • •

MAPEFLEX PU 45 FT EN 15651 •

MAPEFLEX PU50 SL EN 15651 • •

MAPESIL AC EN 15651 EC1 PLUS • • •

MAPESIL LM EN 15651 EC1 PLUS • • •

Uluslararası standartların gereksinimlerini karşılamasının yanısra MAPEI derz dolguları ve mastikleri çeşitli ülkelerde uygulanan yerel standartlarla da uyumludur. 

EN 12004AV
RU

PA
 ST

ANDARTLARINA UYGUNDUR

SERAMİK  YAPIŞTIRICILARI

AV
RU

PA
 ST

ANDARTLARINA UYGUNDUR

DERZ DOLGULARI
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SEÇİM TABLOSU
KAPLAMA 

MALZEMESİ KULLANIM ALANI
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ÇİMENTO ESASLI  
DERZ DOLGULARI

ULTRACOLOR PLUS
(2-20 mm arası derzler) ■ ■ • • • • • • • • • • ■

KERACOLOR SF
(4 mm’ye kadar derzler) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR FF 
(6 mm’ye kadar derzler) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■*

KERACOLOR GG
(4-15 mm arası derzler) ■ ■ ■ ■ ■ ■* ■* ■* ■ •* ■ •* ■* ■

EPOKSİ ESASLI  
DERZ DOLGULARI

KERAPOXY 
(en az 2 mm derzler) ■ ■ ■ ■ • ■ • • ■ ■ •
KERAPOXY DESIGN 
(2-7 mm arası derzler) • ■ ■ ■ • ■ • • ■ •
KERAPOXY P
(en az 3 mm derzler) ■ ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY CQ
(en az 3 mm derzler) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • •
KERAPOXY IEG
(en az 3 mm derzler) ■ ■ ■ •

MACUNLAR

FLEXCOLOR ■ ■ •
FIX & GROUT BRICK  • ■ ■

ESNEK MASTİKLER

MAPESIL AC • ■ • • • ■ • • ■

MAPESIL LM ■ • ■ • ■ ■ ■ • ■ ■ • ■

MAPEFLEX PU21 ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU20 ■ ■ • • • •
MAPEFLEX PU30 ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU 45 FT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MAPEFLEX PU50 SL ■ ■ • ■ ■ ■ • • •
Gözenekli veya pürüzlü yüzeylere sahip doğal taş ya da porselenlerin derz dolgu uygulamalarından önce her zaman ön test yapılmalıdır.

■ = kullanımı uygun  • = Mapei tarafından özellikle tavsiye edilir  * = FUGOLASTIC ile
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Tabloda belirtilen derz dolgu boyutları örnek olarak gösterilmiştir. Diğer boyutlardaki derz ve seramik uygulamalarının  
tüketim değerlerinin hesaplanması için www.mapei.com.tr adresindeki “ürün hesaplayıcısı” sekmesine başvurunuz.

TÜKETİM TABLOSU

K değerleri:
ULTRACOLOR PLUS 1.6
KERACOLOR SF 1.5
KERACOLOR FF 1.5
KERACOLOR GG 1.6
KERAPOXY 1.6
KERAPOXY P 1.6
KERAPOXY CQ 1.6
KERAPOXY IEG 1.4
KERAPOXY DESIGN 1.6
FLEXCOLOR 1.6

A = fayans uzunluğu
B = fayans genişliği
C = fayans kalınlığı
D = derz genişliği
K =  karışım yoğunluğu faktörü

mm

K kg

Fayans
boyutu
(mm)

Derz
genişliği 

(mm)

Ultracolor Plus
kg/m²

Keracolor SF
kg/m²

Keracolor FF
kg/m²

Keracolor GG
kg/m²

Kerapoxy
Kerapoxy Design

Kerapoxy P
Kerapoxy CQ

kg/m²

Kerapoxy IEG
kg/m²

Flexcolor

75x150x6 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
100x100x7 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
100x100x9 2 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6
150x150x6 2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
200x200x7 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
200x200x9 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
300x300x10 3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
300x300x20 3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
300x600x10 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
400x400x10 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
500x500x10 5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
600x600x10 5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
750x750x10 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
100x600x9 5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8
150x600x9 5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6
150x900x9 5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
150x1200x10 5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6
225x450x9 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
225x900x9 5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
250x900x9 5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
250x1200x10 5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
600x600x5 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
600x600x3 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1000x500x5 8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1000x500x3 8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1000x1000x5 10 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
1000x1000x3 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3000x1000x5 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
3000x1000x3 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

DERZ DOLGULARI MASTİKLER
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RENK SEÇENEKLERİ

İç ve dış mekan uygulamaları için, yüksek kaliteli, 
multifonksiyonel, geniş bir renk yelpazesine sahip, 
çimento ya da epoksi esaslı derz dolguları serisi. Solventsiz 
ve çok düşük uçucu organik bileşen yayan bu ürünler en 
sıkı uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmıştır. 
Seramik fayanslar, terrakotta, taş malzemeler, mozaik 
ve metal gibi tüm zemin ve duvar tipleri için uygundur.  
Derz dolguları ve yapıştırıcıların üretiminde dünya lideri 
Mapei’den, projelere değer katan Mapei Renkli Derz 
Dolguları. 

Dayanıklı güzellik.

KOLAY TEMİZLENİR KÜFE DAYANIKLI

DAYANIKLI ve GÜÇLÜ GENİŞ RENK YELPAZESİ

Mapei
Renkli Derz 
Dolguları

Mapei
Renkli Derz  
Dolguları

Ul
tr

ac
ol

or
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lu
s

Ke
ra

co
lo

r S
F

Ke
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co
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r F
F
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ra
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Fl
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co
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r
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xy

 C
Q

Ke
ra
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xy
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xy

 P

Ke
ra

po
xy

 D
es

ig
n

M
ap

eG
lit

te
r

Fi
x 

& 
Gr

ou
t B

ric
k

M
ap

es
il 

AC

M
ap

es
il 

LM

100 BEYAZ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
799 BEYAZ ●
103 AY BEYAZI ● ● ●
710 BUZ BEYAZI ●
700 SAYDAM ●
111 GÜMÜŞ GRİ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
110 MANHATTAN 2000 ● ● ● ● ● ● ● ●
112 ORTA GRİ ● ● ● ● ● ● ●
282 BARDIGLIO GRİ ●
720 İNCİ GRİ ●
728 KOYU GRİ ●
113 ÇİMENTO GRİ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
115 NEHİR GRİ ● ● ●
116 MİSK ● ● ●
174 TORNADO ● ● ●
119 LONDRA GRİ ● ● ●
114 ANTRASİT ● ● ● ● ● ● ● ●
120 SİYAH ● ● ● ● ●
137 KARAYİP ● ● ●
130 YASEMİN ● ● ● ● ● ● ● ● ●
290 KREM ●
131 VANİLYA ● ● ● ● ●
138 BADEM ● ● ●
729 SAHRA SARI ●
132 BEJ 2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
133 KUM ● ● ●
134 İPEK ● ● ●
160 MANOLYA ●
139 PEMBE PUDRA ● ● ●
140 MERCAN KIRMIZI ●
141 KARAMEL ● ● ● ● ●
135 ALTIN TOZU ● ● ●
152 LİKÖR ● ● ●
142 KAHVERENGİ ● ● ● ● ● ●
147 CAPPUCCINO ●
136 ÇAMUR ● ● ●
144 ÇİKOLATA ● ● ● ● ●
146 KOYU KAHVE ● ●
149 VOLKANİK KUM ● ● ●
145 TERRA DI SIENA ● ● ● ● ●
143 TERRACOTTA ● ● ●
172 UZAY MAVİ ● ● ●
170 ÇİĞDEM MAVİ ● ● ● ● ● ●
162 MENEKŞE ● ● ● ●
171 TURKUAZ ● ● ●
173 OKYANUS MAVİ ● ●
283 DENİZ MAVİ ● ●
182 TURMALİN ●
181 YEŞİM ●
183 LİMON YEŞİLİ ●
150 SARI ● ● ● ●
151 HARDAL ●
165 KİRAZ ● ●
999 ŞEFFAF ● ●

AÇIK ALTIN ●
GÜMÜŞ ●

Renkler bilgi amaçlıdır, baskıdan kaynaklanan farklılıklar olabilir.
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