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1. Özellikler/Uygulama 
 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL, duvar ve zemin bölgelerindeki deliklerin doldurulması 
yanı sıra beton, şap ve çimentonun tesviye edilmesi için yüksek kaliteli ve düşük 
gerilmeli onarım harcıdır. 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL seramik fayansların ve doğal taşların altında, elastik ve 
tekstil kaplamaların altında olduğu kadar uygundur. Elastiki kaplamaların altında 
kullanılması halinde MEM SCHNELL-SPACHTEL taşlanmalıdır. 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL özellikle sertleşme zamanı ile kendini gösterir, yüzeyin 
üzerinde 30-60 dakika sonra yürünebilir ve henüz 3 saat sonra fayanslanabilir.  

• MEM SCHNELL-SPACHTEL dayanıklılığı sayesinde bir eğim yapılması, örn. 
balkonlarda ve teraslarda için de idealdir. 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL iç ve dış mekânlar için uygundur, yerden ısıtma 
üzerinde 20 mm'ye kadar tabaka kalınlıkları üzerinde işlenmek için uygundur.  

 
 
 
2. Etki biçimi 
 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL özel, reçine katkılı bir dolgu macunudur ve özel bileşimi 
sayesinde çok hızlı sertleşmektedir. 

 
 
 
3. Zemin ve işleme 
 

• Zemin katı, kuru ve kirler ile ayırıcı malzemelerden arındırılmış olmalıdır. 
• Yerden ısıtmalarda işlemeden 24 saat önce yüzey sıcaklığı maks. +18°C'ye 

düşürülmelidir. 3 gün sonra akış sıcaklığı günlük yakl. 3°C yükseltilebilir. 
• Bir astarlama uygulaması yapılmalıdır. Emici ve gözenekli zeminlere MEM SUPER-

TIEFGRUND ve yoğun ve/veya pürüzsüz zeminlere MEM SUPER-HAFTGRUND 
sürün. 

• 25 kg MEM SCHNELL-SPACHTEL 5 litre su ile karıştırılmalıdır. Dolgu macunu çok 
hızlı sertleştiğinden gerekirse kısmi miktarlar karıştırılmalıdır(örn. 1 litre su ile 5 kg 
MEM SCHNELL-SPACHTEL). Suyu bir karıştırma kabına dökün ve MEM SCHNELL-
SPACHTEL ürününü karıştırıcı çalışırken homojen olarak karıştırınız. Bir elektrikli 
karıştırma cihazının kullanılması gereklidir! 

 
 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL 15 dakika içinde işlenmelidir ve düzleme malasıyla 
zeminin üzerine sürülür. Zemin sıcaklığına ve sürülen MEM SCHNELL-SPACHTEL 
tabaka kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 30 ila 60 dakika sonra üzerinde yürünebilir ve 
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24 ila 48 saat sonra sertleşir. Henüz 3 saat sonra fayanslar döşenebilir, örn MEM 
FLEX-KLEBER veya MEM PREMIUM-KLEBER ile. 
 

  Öneri:  
 

İç mekânda düz bir zemin elde etmek için kendiliğinden akan tesviye 
macunlarımızdan birini öneririz, örn. MEM NIVELLIER-SPACHTEL CLASSIC. 

 
DİKKAT: 
 
İşleme sırasında gerekli koruma tedbirlerine uyulmalı ve koruyucu eldiven 
kullanılmalıdır. MEM SCHELL-SPACHTEL çimento içerir. Cilt ve göz temasını 
koruyun! Temas halinde hemen bol suyla durulayınız. Göz teması durumunda ayrıca 
doktora başvurunuz. 

 
 
4. Tüketim 
 

• Yakl. 1,6 kg/m² mm tabaka kalınlığı 
 
 

5. İşleme sıcaklığı 
 

• +5°C ila +25°C 
 
 

6. Malzeme bileşimi 
 

• Çimento bağlı, plastik katkılı dolgu macunu. 
 
 

7. Teknik veriler 
 

• Renk:  gri 
• Biçim:  toz halinde 
• Koku:  kokusuz 
• Dökme yoğunluğu: 1,5 g/ml 

8. Temizlik 
 

• İş aletlerini kullanım sonrasında bol suyla yıkayın. Aksi taktirde yapışmış artıklar 
sadece mekanik olarak temizlenebilir. 
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9. Güvenliği tekniği notları 
 
 
Tehlikeli madde yasasına göre işaretleme zorunluluğu. 
 
Güvenlik veri kağıtları üzerindeki tehlike notlarını ve güvenlik önerilerini dikkate alın. 
 
 
 
10. Depolama 
 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL kuru, serin ve donmayacak şekilde saklanmalıdır.  
• MEM SCHNELL-SPACHTEL kapalı orijinal kap içinde, kurallara uygun depolamada, 

en az 12 ay dayanır. 
 
 
 
11. Teslimat biçimi 
 
25 kg: 
MEM ürün numarası: 30822617     EAN-No.: 4010327087413 
 
 
 
Ürünlerimizin doğru ve başarılı uygulaması, kontrolümüze tabi değildir. Bir garanti bu yüzden 
ürünlerimizin müteakiben işlenmesi için değil, sadece satış ve teslimat koşullarımız çerçevesinde 
kalitesi için verilebilir. Teknik bilgi föylerimiz en iyi bilgi durumuna göre bilgilendirmektedir. Patent 
hukuku bakımından da yükümlülükler buradan türetilemez. Bu teknik bilgi föyünde garanti edilenleri 
aşan özellik teminatları ve kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir. 
Durum Temmuz 2017 – eski sürümler geçersizdir.  
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