
 

 

                                                                                   

TEKNİK BÜLTEN                                                                     

      

                                            DEMAFİLLER  914/A  

 

Çift kompenentli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen, deniz suyuna ve bir çok  kimyasal maddelere 
dayanıklı, derz, fuga, çatlak, doldurulmasında, temellerde yalıtım işlerinde bohçalamada ve bir çok zeminle 
ilgili çözümlerde güvenle kullanılan donduktan sonra hacim kaybı yapmayan poliüretan macundur.  
      
 

                                                                                                                                                            Kod No : 1242 
 

Yoğunluk 1,36 ± 00,2 g/cm³ karışım     

Bağlayıcı   Poliüretan 

Renkler Bej 

Parlaklık  Yarı parlak  

Sertleştirici ile karışım 
oranı 

 Ana malzeme/sertleştirici: 3/1 ağırlıkça 

Sertleşme Süresi Ortalama: 40-50 dakika ortamdaki nem ve yüzey ısısına bağlı olarak 

Kuruma Süreleri 
( 20ºC , % 65 bağıl nem 

Dokunma kuruması   3  -  4           Tam kuruma süresi 24 saat 
Toz tutmama süresi   5  -  6 saat   Mekanik dirence ulaşma süresi 4 – 7 gün  

Uygulama Isısı Hava ve yüzey ısısının + 5° C ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. 

Uygulama Şekli Rulo, Fırça, Kirpi rulo Dökme mala 

Sarfiyat ( iki kat ) Sarfiyat uygulanacak yüzeylerin durumuna göre değişebilir. 

İnceltici  İnceltilmez 

Depolama Ortam ısısı + 5° C ile + 30 C° olan depolama şartlarında ana mlz 2 sert. 1 yıldır 

Ambalaj şekli  NET:   25  kg – 20 kg.  5  kg  -  4 kg  - 1 kg  

Koruma Bkz. MS-DS 
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Yüzey Hazırlama İşlemleri: 
Özellikleri ve Kullanılan Yerler :  
İki kompenent birbirine karıştırdıktan sonra viskoz yapıya sahip olan 914/A derzlerde ve bir çok 
yüzeyde dolgu macunu olarak kullanılır.Donduktan sonra sert elastik bir yüzey elde edilen 914/A 
Bir nevi Demaflex 912’nin macun kıvamında olanıdır.Dolgu ve sıyırma uygulamalarında kullanılan 
Demafiller 914/A Tixotrop yapıya sahiptir.Elastıkiyeti nedeni ile çatlak ve derz dolgularda, farklı 
yapıya sahip bir çok yapı malzemesinin birleşim yerlerinde ve farklı malzemeleri birbirine ve 
diğerlerine yapıştırmaktada kullanılır. Polistren ve her türlü Poliüretan köpük yapıştırmakta ve 
uygulamalarda betona,metala,ahşaba vb.gibi bir çok  yerde kullanılabilir. 
Demafiller 914/A kaplama malzemesi olarak kullanılabildiği gibi bir çok sistemin içindede 
kullanılabilir.  
 

 Uygulama : 
Yüzeylerde  aderansı azaltacak toz,kir,yağ ve yabancı maddeler  mekanik yollarla temizlenmeli ve 910 tiner  
ile silinmeli  P.U 990 astar ile astarlanmalı astar uygulamasından 1-2 saat sonra kendi ambalajında 
karıştırılan Demafiller 914/A macun sertleştirici ilave edilerek homojen bir şekilde karıştırılıp mala veya 
ıspatula yardımı ile uygulanır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bu bültenin yayınlanması ile birlikte malzemenin bundan önce basılmış bütün teknik bültenleri geçersizdir.  
 *Bültenlerde verilen değerler Dema Kimyanın yaklaşık 20 yıllık birikiminin sonucunu yansıtan teorik bilgiler olup, 
  uygulamalarınızla ilgili herhangi bir garanti ve veya tahahüdü içermez. 
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