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Bia-Fix GB-25 Gaz Beton Yapıştırma Harcı  
 

Çimento Esaslı Tek Bileşenli Gaz Beton Örgü Harcı 
 

Fayans ve seramik yapıştırılmasında kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, kolay 

hazırlanan ve uygulanan, çimento esaslı fayans ve seramik yapıştırma harcıdır. 
 

Kullanım Alanları 
 

İç ve dış cephelerde gaz beton duvar örmede kullanılır.  
 

Özellikleri / Avantajları 
 

• Yapıştırma kuvveti yüksektir, 

• Suya, dona, neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır,  

• Su buharı geçirgen özelliktedir 

• Kolay hazırlanır ve uygulanır, 

• Yanmaz. 
 

Teknik Özellikleri 
 

Görünüm :  Gri toz 

Kuru Harç Birim Ağırlığı :  1600±100 kg/m³ 

Basınç Dayanımı (28 Gün) :  > 10 N/mm² 

Eğilme Dayanımı (28 Gün) :  > 3 N/mm² 

Su Emme :  < 2kg/m² h0.5 

Su Buharı Geçirgenliği :  µ:15/35 

Yangın Tepki :  A1 Sınıfı 
 

Not: Bu değerler +23±2ºC sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir 
 

Uygulama Bilgileri 
 

Uygulama Sıcaklığı :  (+5ºC) - (+35ºC) 

Dinlendirme Süresi :  10 dakika 

İşlenebilme Süresi :  >120 dakika 

Karışım Oranı :  7 lt su / 25 kg toz 

Harç Sertleşme Süresi :  48 saat 
 

Yüzeyin Hazırlanması 
 

Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya, kir, deterjan vb. gibi tutunmayı önleyici maddelerden 

arındırılmalıdır.  
 

Uygulama 
 

• Karıştırma kabına alınan 7 litre su üzerine 25 kg.lık Bia-Fix GB-25 Gaz Beton Yapıştırma Harcı yavaş yavaş 

boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.  

• Hazırlanan malzeme 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir. 

• Yapıştırma harcı yatay ve düşey yüzeylere taraklı mala ile uygulanır. Yerleştirilen gaz beton üsten ve yandan 

tokmaklanarak oturtulur. 

• Örme işlemi sırasında, kolon ve perdelerin gaz beton bloklarla birleşimi Bia-Fix GB-25 Gaz Beton Yapıştırma 

Harcı ile sağlanmalıdır. 

• Direkt güneş ışığı altında, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır. 

• Hazırlanan harç max. 3 saat içinde tüketilmelidir. 
 

Sarfiyat 
 

1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlıkta uygulandığında)  
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Ambalaj 
 

25,00 kg kraft torba. 
 

Depolama 
 

Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 8 kat istifle, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak 

saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 8 aydır.  
 

Güvenlik Önlemi / Uyarılar 
 

• +5ºC ile +35ºC arasında kullanılmalıdır. 

• Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir. 

• Kullanım süresi geçmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. 

• Direkt güneş altında uygulamayınız. 

• Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. 

• Yapıştırma işleminden önce gaz beton bloklar su ile nemlendirilmelidir. 

• Malzeme çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. 

• Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyiniz. 
 

Tehlike Uyarıları 
 

H315: Cilt tahrişine yol açar. 

H319: Göz hasarına yol açar. 

 
 

Güvenlik Uyarıları 
 

-Tedbir 

P264: Elleçlemeden sonra elinizi ve gözünüzü iyice yıkayın. 

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

-Müdahale 

P302+P352 Deri ile teması halinde: Bol sabun ve su ile yıkayın. 

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 

P305 + P351 + P338 Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 

kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. 
 

Sorumluluk 
 

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Orkim Ortaklar Boya 

Sanayi ve Pazarlama A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili 

yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Orkim Ortaklar Boya 

Sanayi ve Pazarlama A.Ş. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya 

aittir. 

Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (01/2018). 

 


