
CeraBest Ultra
Yüksek MUkaveMetlİ Fleks YapıştırıCı – Hızlı prİz alan

ÜrÜn Tanımı
CeraBest Ultra, TS EN 12004’e göre üretilen C2FTE sınıfı, 
seramik, fayans, mozaik, granit, mermer, doğal taş vb. 
kaplama malzemelerinin zemine ve duvara yapıştırmak için 
kullanılan, suya ve neme karşı dayanıklı, özellikle havuz, 
su deposu ve hijyenik alanlarda ve tüm ıslak hacimlerde 
kullanılmak üzere formüle edilmiş, hızlı kuruma özelliği ile 
bir sonraki uygulamalar için zaman kazandıran, çimento 
esaslı, esnek, yapıştırma harcıdır.

Kullanıldığı Yerler
- İç ve dış mekânlarda,
- Yatayda ve düşeyde, 
- Duvarda ve zeminde, 
- Yüzme havuzu, su deposu ve ıslak hacimlerde,
- Çini, seramik, fayans, delikli ve deliksiz seramik plaka, 
kemer taşı vb. her türlü taş, beton, granit, mermer ve taş 
türevi plakaların yapıştırılmasında kullanılır.

ÖzellİKler
- Suya ve neme karşı dayanıklıdır.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Plastik kıvamlıdır, kolay uygulanır.
- Düşeyde kayma yapmaz.
- Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.
- Yanmaz.
- Esnektir.
- Bayındırlık Poz no: 04.013/4

uYgulama Öncesİ HazırlıK
- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı 
engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi 
kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak 
sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden 
temizlenmelidir.
- Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 
3 - 4 gün önce özel tamir ve dolgu harçları ile doldurulmalı 
ve tesviye edilmelidir.
- Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sıvı emme 
özelliği yüksek olan yüzeylerde astar kullanılması tavsiye 
edilir. 

uYgulama
- Toz formdaki Bostik CeraBest Ultra Seramik Yapıştırıcısı, 
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sıcaklığındaki 
su ile dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım 
elde edilene kadar düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
karıştırılır. Karışım süresi min. 5 dk. olmalıdır. İşlem sonunda 
elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar 2 dk. homojen hale 
gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç uygun diş boyutuna sahip taraklı mala ile 
yüzeye yayılır. 
- Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (seramik, 
fayans vb) 15 dk. içerisinde yapıştırılmalıdır. Bu süre aşılmış 
ise harç yüzeyden ve plakalardan kazınıp atılmalı, tekrar yeni 
taze harç sürülmelidir.

- Zeminin düzgünlüğünü kontrol ederek, lastik tokmak 
yardımıyla kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice 
yerleşmesi ve yapışması sağlanır.
- Derz dolgu uygulaması için en az 24 saat beklenmelidir.

uYgulama sonrası BaKım
Taze yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, güçlü hava 
akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi 
olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

sarfİYat
Yaklaşık 1,5 - 3,0 kg / m². 
Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde 
sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye 
ederiz.

amBalaj
25 kg’lık kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
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aKıllı aVantajlar

- Hızlı kurur
- Doğal taş ve mermer granit için
- Mükemmel yapışma

teKnİK Verİler

Renk Gri

Kuru birim hacim ağırlığı (kg / lt) 1,4 ± 0,2

Islak birim hacim ağırlığı (kg / lt) 1,5 ± 0,2

Kapta bekleme süresi (dakika) 30

Çalışma süresi (dakika) 15

Kuruma süresi (saat) ~ 6

Erken yapışma mukavemeti (6 saat) 
(N/mm²) ≥ 0,5

Yapışma mukavemeti (28 gün) 
(N / mm²) ≥ 1,0

Kayma ≤ 0,5

Karışım suyu miktarı 
(25 kg kuru harç için) 7,0-7,5 lt

Uygulama için ortam sıcaklığı +5°C  ile +35°C arası

Sertleşen kaplamanın dayanımı -25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava 
nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir. 



BOSTİK MÜŞTERİ HATTI

   444 10 99
“Smart” yardım:

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem 
sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini 
yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik 
bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik 
bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.
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Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7 
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
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depolama
- Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı 
korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk 
etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. 
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

güVenlİK Önlemlerİ
Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, 
uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF)  tanımlı 
Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.
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