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Boydur® Akrigum 
Metil Metakrilat (MMA )Esaslı, İki Bileşenli, Esnek, Tamirat ve Derz ve Dolgusu 

 

Tanım: 

Boydur® Akrigum; iç ve dış mekâ nlârdâ râhâtlıklâ kullânılân, Metil Metakrilat (MMA) esâslı, 

du şu k viskoziteli, iki birleşenli, derz ve tâmirât dolgusudur.    

 

Hangi Amaç ile Kullanılır? 

• Fârklı zemin tu rlerinin birleşme çizgilerinde âçılân derzlerin doldurulmâsındâ 
• Zemin çâtlâklârının tâmirinde 
• Loop dolgu mâlzemesi olârâk 
• Asfâltlârdâ oluşân çâtlâklârın su râtli tâmirinde 
• Zemin âno derzlerinin doldurulmâsındâ 
• Rogâr kâpâk kenârlârının tâmirden sonrâ tâmir mâlzemesinin zeminle râhât 

çâlışmâsı için âçılân derzlerin doldurulmâsındâ 

 

Belirgin Özellikleri ve Avantajları: 

• Metil Metakrilat (MMA)esâslıdır.  
• İ ki bileşenlidir. Boydur® Herter ile reâktife olârâk sertleşir.  

• Boydur® A10 uygulânmış yu zey u zerine tâtbik edilir. 
• Çâbuk kurumâ su resine sâhiptir. (Ortâlâmâ 1 sâât içinde). 

• Kullânımı çok kolâydır.  
• Solventsizdir.  

• UV ışınlârındân ve dig er âtmosfer şârtlârındân etkilenmez.   

• Termoplâstik esneme kâbiliyetine sâhiptir. 

 

Kullanım Alanları:  

 

Boydur® Akrigum; beton, yu zey sertleştirici, mozâik, âsfâlt, vb. yu zeylerde sog uk derzler için 

dolgu olârâk ve ince çâtlâklârın tâmirinde râhâtlıklâ kullânılâbilen bir u ru ndu r.  Duvâr ve zemin 

uygulâmâlârı için iki âyrı tipi bulunmâktâdır. (Boydur® Akrigum sıvı->zemin için, 

Boydur® Akrigum Mâcun->duvâr ve zemin için). Boydur® A10, MMA âstârı uygulânmış yu zey 

u zerine uygulânır. Bâşlıcâ kullânım âlânlârı: 

• Askeri Kuruluşlâr 
• Hâvââlânlârı 

• Limânlâr, Tersâneler ve Râfineriler 
• Endu striyel Alânlâr, Depolâr 

• Otopârklâr 
• Yollâr, Ko pru ler, Viyâdu kler, Tu neller 

• Gemiler 

• Trenler ve Metrolâr 
• Oteller, Tâtil Ko yleri 

• Yâpı ve Yol İ nşâât 
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Teknik Özellikleri: 

 

Şekli: Sıvı 

Renk: Siyâh, gri, yeşil, bordo 

Viskozite: 4500-5000 m.P.â.s 

Yoğunluk: 1,00 gr./cm3 

Raf Ömrü: 20oC sıcâklıktâ kârânlık ve kuru ortâmdâ u ru nu n âmbâlâjı âçılmâdân 6 ây.  

Ambalajı: 20kg. 

 

Uygulama Hazırlığı: 

Gerekli Malzemeler: 

Boydur® A10: Tu m âlt ve yân yu zeylere mâlzeme uygulâmâsındân o nce fırçâ veyâ rulo ile 

uygulânır.   

Parmak rulo veya fırça: Boydur® A10 uygulâmâsı için gerekli miktârdâ kullânılır. 

Mala, spatula: Boydur® Akrigum’ un yâyılmâsı için kullânılır 

Zımpara: Kot fârkını gidermek, birleşme noktâlârını du zeltmek için.  

Maskeleme bandı: U st yu zeyin kenârlârının du zgu n bir şekilde go ru nmesi için. 

Boydur® S90: Tâtbikât ârâçlârınızı temizlemek için. 

Boydur® FA Pürüzlendirici: Alt yu zeyde yu zey sertleştirici uygulânmışsâ içinde o zel 

bir pu ru zlendirici âsit bulunân Boydur® FA âlt yu zeye su ru lu r. Yu zeyin u zeri âsidin etkisi ile 

bozulur ve pu ru zlenir. Dâhâ sonrâ âlt yu zey iyice yıkânır ve uygulâmâyâ bâşlânır.     

 

Yüzeyin Hazırlanması:  

Uygulânâcâk yu zey uygulâmâ esnâsındâ kuru, temiz ve sâg lâm olmâlıdır. Bu şârtlâr 

oluşturulmâdân uygulâmâyâ bâşlâmâyın. 

Yâg  birikimi vârsâ (yâg , vb. mâddeleri) yâkârâk kurutun.  

 

 

 

Uygulama:   

Hâzırlânmış yu zeyde mâskeleme bândı ile u st kısmı şâblonlâyın. 

Boydur®A10’ u fırçâ ve rulo ile âlt ve yân yu zeylere uygulâyın. 

Boydur® Herter sertleştiriciyi kullânım orânınâ go re gerekli orândâ Boydur® Akrigum içine 

ekleyip, 3 dâkikâ homojen bir şekilde kârıştırın. 

Kârışım bitiminden sonrâ vâkit kâybetmeden mâlzemeyi uygulâyın. 

Mâlâ ve spâtulâ ile yâyılmâsını sâg lâyın. Mâlzeme uygulâmâdân 1 sâât sonrâ kurur. 

Mâskeleme bândını çıkârın. 

Zımpârâ ile birleşme noktâlârını ve kot fârklârını giderin. 

Boydur® S90 ile uygulâmâ ârâçlârını temizleyebilirsiniz.   
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Dikkat edilecek hususlar: 

Uygulânâcâk yu zeyin kuru, temiz ve sâg lâm olmâsı şârttır. 

Yeni âlt yu zeyde, mâlzemenin uygulândıktân sonrâ geçmesi gereken prizleşme su resi bitmeden 

uygulâmâ yâpmâyın. (O rneg in; beton yu zeylerde 28 gu n) 

Mâlzeme içine teknik bilgi fo yu nde belirtilenler dışındâ herhângi bir kimyâsâl mâdde 

kârıştırmâyın. Bu tip bir uygulâmâ mâlzemenin kâlitesini ve o mru nu  olumsuz yo nde etkiler.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu teknik fo ydeki bilgiler mâlzeme ve mâlzeme uygulâmâsı ile ilgili esâstır.   

Firmâmız bu bilgileri ârâştırmâ geliştirme dog rultusundâ deg iştirme hâkkınâ sâhiptir.   

Yeni teknik fo y oluştug u zâmân eski teknik fo y geçerlilig ini kâybeder.   

Kendi kontrolu mu z dışındâ yâpılân tâtbikâtlârdâ gârântimiz sâdece mâlzeme kâlitesi için geçerlidir. 

 


