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Mяhsul haqqında
Семент ясаслы, йцнэцл долдуруъулу,
йцксяк щидравликли, полимерляшдирилмиш,
мящсулун истифадя имканларыны артыран
гатгыларла зянэин, шахтайа, суйа вя хариъи
тясирляря давамлы, йцксяк мющкямлийя
вя еластиклийя малик, гурудугдан сонра
чат вермяйян биркомпонентли сувагдыр.
ГОСТ 28013-98 стандартына  уйьун-
дур.

İstifadя sahяlяri
Бу суваг мящсулunдан:
• бетон сятщлярин, йцнэцл бетондan щю-
рцлмцш дивар вя таванларын суванма-
сында;
• кярпиъ вя диэяр нюв дашлардан щюрцлмцш
диварларын  суванмасында;
• йыьма бетондан, газ-бетондан тикилмиш
дивар вя таванларын суванмасында истифадя
олунур. 

Üstünlüklяri
• тятбиг олундуьу сащялярдя  сонрадан
чатлар йаранмыр;
• суваг гарышыьы иля суванмыш сятщ якс
тяряфя су вя нямлик бурахмыр;
• гарышыг  чякилмиш диварда бирбаша анъаг
цзлцк шпатклйовкадан истифадя етмякля
цзлцк-тамамлама ишляри апарылыр (йяни

астар алчыйа гянаят олунур).

İsтиfadя qaydaları
Sяthin hazırlanması. Сятщ суванмаз-
дан яввял йапышмаьа мане олан гаlıqlar-
дан тямизлянмяли вя сятщин мющкям ol-
масына диггят йетирилмялидир. Сятщдя гоп-
муш, гырылмыш йерляр, чатлар оларса, Филкрет
тямир гарышыьы və ya digər oxşar məhsulla
дцзялдилмялидир. Истифадя етмямишдян
яввял сятщ нямляндирилмяли вя йа даща
йахшы нятиъя ялдя етмяк цчцн РОКОЛ
БиНДЕР астарла və ya digər oxşar məhsul
иля астарланмалыдыр. 

Qarışığın hazırlanması. 25 кг гуру
гарышыьы йаваш-йаваш 5,0-6,0 литр суйун
цзяриня бошалдыб кцряъикляр там йох
олана гядяр гарышдырын (гарышдырмаг
цчцн зяиф дювриййяли гарышдырыъыдан истифадя
олунмасы мяслящят эюрцлцр). Гарышыьын
тяркибиндяки маддялярин йахшы гарышмасы
цчцн 3-5 дягигя эюзляйин, истифадяйя
башламаздан яввял йенидян гарышдырын. 

Tяtbiqi. Mala васитяси иля 5-10 мм га-
лынлыьында  аз гцввя сярф етмякля сятщя
чякин. Щазырланан гарышыьы 120  дягигя
ярзиндя ишлядин. Истифадя мцддяти кечмиш
гарышыьы атын. Истифадядян сонра сятщин
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avtomatik olaraq məhsulu homogen şəkildə
qarışdırın.

Tətbiqi. Hazır qarışıq makinanın üstündəki
hava kompressorunun köməyi ilə səthə 8-
10 mm-dən az olmayan qalınlıqda
püskürdülür. Səthə püskürdülən suvaq
xüsusi mastar ilə mastarlanır və qarışığın
artıq hissəsi sıyrılaraq götürülür. Qarışıq
donmağa başladıqdan sonra həmin suvağı
su ilə isladıb sürtgəclə hamarlamaq
lazımdır. Əgər suvaq 3 sm-dən çox qalınlıq
tələb edərsə, onda həmin suvaq qarışığını
səthə iki mərhələdə çəkmək lazımdır.

Tövsiyələr. FASMATİK 300 makina suvaq
qarışığının istifadə olunduğu mühitin
temperaturu +5 0C-dən aşağı və +30 0C-
dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin
olunmalıdır. İsti (+30 0C-dən yuxarı), yağışlı
və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır.
İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən
su və ya quru qarışıq əlavə edilməməlidir.
İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar
su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Sərfiyyat
8-10 mm qalınlığında, 1m2 səthin
suvanmasına 12-14 kq FASMATİK 300
makina suvağı sərf olunur. 40 kq-lıq

FASMATİK 300 makina suvağı təxminən 3
m2 səthin suvanmasına kifayət edir.

Saxlama müddəti və qaydası
Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, bir-
birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla
12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar
• FASMATİK 300 makina suvağının kimyəvi
qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq,
dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə
yuyun;
• istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç
bir əlavə maddə qatmayın;
• yuxarıdakı göstəricilər +230C ±20C temperatur
və 50% ± 5% rütubətli şəraitdə aparılan
laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə
olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər
dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək
• texniki göstəricilərdə  qeyd edilmiş
məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə
əsaslanır; 
• “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq
texniki şərt və dövlət standartlarına
uyğunluğuna zəmanət verir. 
• şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi
altında görülən işlər  istisna olmaqla,
digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan
kənar istifadə zamanı yarana biləcək
problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti
məsuliyyət daşımır;
• şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı
məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu
özündə saxlayır;  
• texniki dəstək və ya daha geniş
məlumat almaq üçün “Mətanət A”
şirkətinə müraciət edin!

Rəngi boz

İstifadə temperatutu +50 C -+300 C

Su/ quru qarişıq 9.5-10.5 litr su /40kq quru qarışıq

İstifadə müddəti 120 dəqiqə

Minimum tətbiq qalınlığı 8-10 mm

Maksimum tətbiq qalınlığı 35 mm

Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı 1200 kq/m3

İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı 1700 kq/m3

Möhkəmlik həddi:
əyilmədə
sıxılmada

2 N/mm2

6 N/mm2

Qablaşdırma
2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı

polietilendən ibarət olan 25 və 40 kq-
lıq kisələrdə
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24 саат ярзиндя фасилялярля нямляндирил-
мяси тювсийя олунур.

Tюvsiyяlяr. ИНГİЛАБ суваг гарышыьы ис-
тифадя олунаркян мцщитин температуру
+50Ъ-дян ашаьы вя +300Ъ-дян йухары-
дырса, лазыми температур тямин олунма-
лыдыр. Исти (+300Ъ-дян йухары), йаьышлы вя
кцлякли щаваларда истифадя олунмамалыдыр.
Истифадя мцддяти кечмиш  İНГİЛАБ гары-
шыьына гятиййян су вя йа гуру гарышыг
ялавя едилмямялидир. Истифадядян сонра
бцтцн алят вя  лявазиматлар су иля тямиз-
лянмялидир. 

texniki göstяricilяr

sяrfiyyat
ИНГİЛАБ  суваг гарышыьындан 8-10 мм
галынлыьында, 1 м2 сятщин суванмасы
цчцн 13-14 кг сярф олунур. 25 кг-лыг ИН-
ГİЛАБ суваг гарышыьы тяхминян 2 м2

сятщин суванмасына кифайят едир. 

saxlama müddяti vя гaydası
Ачылмамыш кисядя, гуру шяраитдя, бир-би-
ринин цстцндя максимум 10 kisə олмагла
12 ай сахланыла биляр.

Xяbяrdarlıqlar
• ИНГİЛАБ суваг гарышыьынын гатгыларла
зянэин  олдуьуну нязяря алараг, дярийя
вя йа эюзя дцшдцкдя  дярщал су иля йу-
йун;
• истифадя гайдаларында гейд едилмяйян
щеч бир ялавя маддя гатмайын;
• бир-биринин цстцндя максимум 10 ядяд
олмагла гуру анбарларда сахлайын;
• йухарыдакы эюстяриъиляр +230Ъ±20Ъ  тем-
ператур вя  50%±5%  рцтубятли шяраитдя
апарылан лабораторийа сынаглары нятиъя-
синдя ялдя олунмушдур.  Шяраитдян асылы
олараг бу эюстяриъиляр дяйишя биляр. 

Zяmanяt vя texniki dяstяk
• техники эюстяриъилярдя гейд едилмиш мя-
луматлар елми вя тяърцби биликляря ясаslanır;
• “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq
texniki şərt və dövlət standartlarına
uyğunluğuna zəmanət verir;
• ширкятин мцтяхяссисляринин рящбярлийи ал-
тында эюрцлян ишляр  истисна олмагла, диэяр
истифадячиляр тяряфиндян тялиматдан кянар
истифадя заманы йарана биляъяк проблем-
ляря эюря  “Мятанят  А” ширкяти мясулиййят
дашымыр;
• ширкят елми-техники инкишафла баьлы мящ-
сулда дяйишиклик етмя щцгугуну юзцндя
сахлайыр;  
• техники дястяк вя йа даща эениш мялу-
мат алмаг цчцн “Мятанят А” ширкятиня
мцраъият един!

rяngi бoz

İstifadя temperaturu 50 C – +300 C

su / quru qarişıq 5-6 литр су/25 кг quru qarışıq
10-11 литр су/50 кг quru qarışıq

иstifadя müddяti 120 dяqiqя

иstifadя qalınlığı 8-10 mm

Möhkяmlik hяddi:
• яyilmяdя
• sıxılmada   

4 Н/мм2

10 Н/мм2

Quru halda mяhsulun
tökmя sıxlığı 1450 kq/m3

İstifadяyя hazır mяhlulun
sıxlığı 1750 kq/m3

Qablaşdırma 2 vя ya 3 гаты kraft каьызı, 1 гаты полиетилен-
дян ибарят олан 25 vя 50 кг-лыг кисяlяrdя
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