
  

 

 

       
                     

                                       

 

            Bu teknik föyde verilen bilgiler sahip olduğumuz bilgi tecrübe ve deney sonuçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Başarılı olarak uygulanması tamamıyla kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. 
The above information is based on our best knowledge and we believe it to be true and accurate. However due to the variable nature of application, the suitability of the product for the use intended 
is the sole responsibility of the user. 

ARSLAN YAPI KİMYASALLARI 

AOSB Hilal Caddesi No:1       Sarıçam /ADANA 
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STRAFOR YAPIŞTIRMA HARCI 

ADHESİVE MORTAR FOR EPS  

TANIM  
STYROBOND polistren ısı izolasyon levhalarının yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan çimento 
esaslı, kolay hazırlanan ve uygulanan, büzülme yapmayan yüksek mukavemetli kullanıma hazır 
bir karışımdır. 
 
KULLANIM ALANLARI 
STYROBOND; iç ve dış cepheye sert polistren (extrude PS) , poliüretan, fenol, cam yünü ve taş 
yünü ısı izolasyon levhalarının tüm dikey ve yatay uygulamalarda çimento esaslı yüzeylere 
yapıştırılmasında kullanılır. 
 
ÖZELLİKLERİ  
• STYROBOND kullanıma hazır toz karışımdır. 

• Yüksek aderans ve esneklik sağlar.  

• STYROBOND kolay işlenir. 

• Polistrene çok iyi yapışma sağlar. 

• Tüm iç ve dış cephe uygulamalarında kullanılır. 

• Sistemin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlar. 

• Suya ve dona karşı dayanıklıdır. 

• Yapışma yüzeyi ile levha arasında çatlak oluşmaz. 
 
AMBALAJ VE DEPOLAMA 
STYROBOND 25 kg’lık polietilen destekli kraft torbalarda otomatik dolum ile ambalajlanmıştır. 
Korunaklı ve kuru yerlerde en az  6 ay depolanır.  
 
UYGULAMA 
Yüzey Hazırlığı; 
STYROBOND uygulanmadan önce uygulama yüzeyi her türlü toz, kir yağ vb. yapışmayı 
engelleyecek gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey ve yapıştırılacak 
yüzeyler kuru olmalı.   
 
Karışımın hazırlanması;  
Doğru bir karışım elde etmek için 6-7 L su içerisine 25 kg’ lık STYROBOND ilave edilerek mala 
veya mikserle homojen olarak karışmalı sağlanmalıdır. 5 dakika dinlenen karışım tekrar 
karıştırılarak kullanılır. 
 
Uygulama ; 
Malanın düz tarafı ile ince bir STYROBOND tabakası uygulanarak yapıştırılacak levha boyutuna 
göre seçilmiş taraklı mala ile taraklanır ve levha yüzeye hafifçe bastırılarak yapıştırılır. Levhalar 24 
saat sonra dübellenir. Levhalar 48 saat sonra cam tülü ve sıva harcı ile kaplanır. Kullanılan aletler 
uygulamadan hemen sonra su ile temizlenir. 
 
 SARFİYAT 
STYROBOND sarfiyatı beton yüzeyinin durumuna, uygulama aletlerine bağlıdır. Zemine ve yapıştırma 

şekline bağlı olarak 1 m²  de  3 – 4 kg STYROBOND kullanılır. 


