YYK Hakkında
Yarım yüzyıldır doğanın yansımalarını birer sanat eserine dönüştüren ve sektöründe
öncü konumda yer alan Yurtbay Seramik bünyesinde 2010 yılında üretim hayatına
başlayan Yurtbay Yapı Kimyasalları; Yurtbay deneyimini, kalitesini ve güvenirliğini yapı
kimyasalları sektörüne de taşıyarak en yeni teknolojiye sahip ürünleriyle gururla tercih
edilen bir marka olmak amacıyla kurulmuştur.
İnsana ve çevreye karşı büyük bir sorumluluk duyulması gerektiği inancıyla; insan
sağlığına ve çevreye daha duyarlı malzemeler kullanarak yenilikçi yapı kimyasalları
üretiyoruz. Diğer yandan; kalite, güven ve hizmet prensipleri doğrultusunda hareket
ederek çözüm odaklı yaklaşımları daima önemsiyoruz.
Diğer ürünlerimizle birlikte seramik yapıştırma harçlarımızın da yüksek yapıştırma
gücüne sahip, uzun ömürlü ve her yüzeye kolay uygulanabilir olması, Yurtbay Yapı
Kimyasalları ismini ayrıcalıklı kılan bir diğer unsurdur.
Yurtbay Yapı Kimyasalları olarak, yaşam alanlarına temas eden dünya standartlarındaki
kalitede üretilen seramik yapıştırma harçları ve derz dolgu seçeneklerini kapsayan ürün
yelpazemizi zaman içinde artırarak bugün; su izolasyon malzemeleri, tamir harçları,
mantolama sistem bileşenleri, zemin hazırlama ürünleri, astarlar ve bakım ürünleriyle
150’yi aşkın çeşide sahip büyük bir üretim merkeziyiz. Bizler doğru fiyatlandırma ve
rekabetçi fiyat ilkesinden asla taviz vermeyen; bununla birlikte kurulduğumuz günden
itibaren birçok seçkin projenin çözüm ortağı olarak günümüze kadar büyüyerek ve
gelişerek dünyaya yayılmayı hedefleyen güçlü bir şirketiz.
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YURTBAY FİX
SERAMİK KARO YAPIŞTIRMA HARCI

CERAMIC TILE AND GLASS MOSAIC ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY FİX, çimento esaslı, standart performanslı, kayma
özelliği azaltılmış, seramik yapıştırma harcıdır.
Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi
kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve
düşey uygulamalarında kullanılır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY FIX is a cement-based, standard performance,
ceramic adhesive mortar with reduced slip.

UYGULAMA ALANLARI
Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi
kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve
düşey uygulamalarında kullanılır.

TS EN 12004:2007+A1

C1T

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin
yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton
döşemeler
Dış mekan:Çimento esaslı şap ve beton döşeme

APPLICATION AREAS
Small and medium size floor, wall tiling, natural rock, etc.
covering materials, at indoor and outdoor horizontal and
vertical applications.
APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall: Cement based rendering, plaster and concrete
coverings,
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided
that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete
coverings
Outdoor: Cement based screed and concrete covering

YURTBAY SÜPER FİX

TS EN 12004:2007+A1

C1TE

SERAMİK KARO VE CAM MOZAİK YAPIŞTIRMA HARCI

CERAMIC TILE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY SÜPERFİX, çimento esaslı, standart performanslı,
kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış
seramik yapıştırma harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY SUPERFIX is a cement-based, high performance,
ceramic adhesive mortar with reduced slip, extended
exposed waiting period.

UYGULAMA ALANLARI
Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi
kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve
düşey uygulamalarında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Small and medium size floor, wall tiling, natural rock, etc.
covering materials, at indoor and outdoor horizontal and
vertical applications.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin
yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton
döşemeler
Dış mekan:Çimento esaslı şap ve beton döşeme

APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete
coverings,
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided
that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete
coverings
Outdoor : Cement based screed and concrete covering

YURTBAY MASTERFLEX

TS EN 12004:2007+A1
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GRANİT VE SERAMİK KARO YAPIŞTIRMA HARCI

GRANITE AND CERAMIC TILE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY MASTERFLEX, çimento esaslı, yüksek performanslı,
kayma özelliği azaltılmış, seramik yapıştırma harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY MASTERFLEX is a cement-based, high
performance, ceramic adhesive mortar with reduced slip.

UYGULAMA ALANLARI
Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş,
traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla
gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve
düşey uygulamalarında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for medium and large size floor and wall tiling,
natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic,
decorative brick etc. covering materials, at indoor and
outdoor horizontal and vertical applications.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar:Çimento esaslı sıva, alçı ve beton
döşemeler,eski seramik kaplama
İç mekan zemin:Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin
yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton
döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekan:Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski
seramik kaplama

APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete
coverings, old ceramic covering
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided
that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete
coverings, old ceramic covering
Outdoor: Cement based screed and concrete covering, old
ceramic covering

Seramik Yapıştırıcılar
YURTBAY FLEX

TS EN 12004:2007+A1

C2TE

GRANİT VE MERMER YAPIŞTIRMA HARCI

GRANITE AND MARBLE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY FLEX, çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma
özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış seramik
yapıştırma harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY FLEX is a cement-based, high performance, slip
resistant, ceramic adhesive mortar with extended exposed
waiting period..

UYGULAMA ALANLARI
Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş,
traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla
gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve
düşey uygulamalarında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for medium and large size floor and wall tiling,
natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic,
decorative brick etc. covering materials, at indoor and
outdoor horizontal and vertical applications.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton
döşemeler, eski seramik kaplama
İç mekan zemin:Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin
yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton
döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekan:Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski
seramik kaplama

APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete
coverings, old ceramic covering
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided
that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete
coverings, old ceramic covering
Outdoor : Cement based screed and concrete covering, old

YURTBAY PROJE

TS EN 12004:2007+A1
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SERAMİK KARO YAPIŞTIRMA HARCI

CERAMIC TILE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY PROJE, çimento esaslı, standart performanslı
seramik yapıştırma harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY PROJE is a cement-based, standard performance,
ceramic adhesive mortar.

UYGULAMA ALANLARI
Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi
kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve
düşey uygulamalarında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Small and medium size floor, wall tiling, natural rock, etc.
covering materials, at indoor and outdoor horizontal and
vertical applications.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler
İç mekan zemin:Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin
yeterince prizini alması ve kuru olması koşulu ile) ve beton
döşemeler
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme

APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall: Cement based rendering, plaster and concrete
coverings,
Indoor floor: Cement based screed surfaces (provided
that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete
coverings
Outdoor: Cement based screed and concrete covering

YURTBAY RAPİD FİX

TS EN 12004:2007+A1
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HIZLI PRİZ ALAN SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

QUICK HARDENING ADHESIVE MORTAR

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY RAPİD FİX kayma özelliği azaltılmış, hızlı priz
alma özelliğine sahip, çimento esaslı, seramik yapıştırma
harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY RAPID FIX is a slip resistant, quick setting, cement
based ceramic adhesive mortar.

UYGULAMA ALANLARI
Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş,
traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla
gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekânlarda, yatay ve
düşey uygulamalarında kullanılır. Özellikle kısa sürede yaya
trafiğine açılması gereken yüzeylerde, yoğun yaya trafiğine
maruz kalacak zemin uygulamalarında tercih edilir.

APPLICATION AREAS
Used for medium and large size floor and wall tiling,
natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic,
decorative brick etc. covering materials, at indoor and
outdoor horizontal and vertical applications. Preferred
particularly for surfaces which need to be opened to
pedestrian traffic in a short time and flooring applications
which will be exposed to intensive pedestrian traffic.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar:Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler,
eski seramik kaplama
İç ve dış mekân zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin
yeterince prizini alması ve kuru olası koşulu ile) ve beton
döşemeler, eski seramik kaplama

APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete
coverings, old ceramic covering
Indoor and outdoor flooring : Cement based screed surfaces
(provided that the surface sets sufficiently and is dry) and
concrete coverings, old ceramic covering
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YURTBAY FLEXIBLE FAST 1K
SERAMİK KARO YAPIŞTIRMA HARCI

CERAMIC TILE AND GLASS MOSAIC ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
FLEXIBLE FAST 1K, çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış,
yüksek performansa sahip, esnek, hızlı sertleşen seramik
yapıştırma harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
FLEXIBLE FAST 1K is a cement-based, slip resistant, high
performance, flexible, quick hardening ceramic adhesive mortar.

UYGULAMA ALANLARI
Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş, traverten,
mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla gibi kaplama
malzemelerinin yapıştırılmasında, İç ve dış mekânlarda, yatay
ve düşey uygulamalarında Özellikle kısa sürede yaya trafiğine
açılması gereken yüzeylerde, yoğun yaya trafiğine maruz
kalacak zemin uygulamalarında tercih edilir.

TS EN 12004:2007+A1
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar:: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler,
eski seramik kaplama
İç mekân zemin:Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin yeterince
prizini alması ve kuru olası koşulu ile) ve beton döşemeler, eski
seramik kaplama Dış mekân : Çimento esaslı şap ve beton
döşeme, eski seramik kaplama

APPLICATION AREAS
Preferred for adhering medium and large size floor and wall
tiling, natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic,
decorative brick etc. covering materials, at indoor and outdoor
horizontal and vertical applications, particularly for surfaces which
need to be opened to pedestrian traffic in a short time and flooring
applications which will be exposed to intensive pedestrian traffic.
APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete
coverings, old ceramic covering
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided that the
surface sets sufficiently and is dry) and concrete coverings, old
ceramic covering
Outdoor : Cement based screed and concrete covering, old
ceramic covering

YURTBAY FLEXIBLE 2K

TS EN 12004:2007+A1

C2TE S2

ESNEK YAPIŞTIRMA HARCI

FLEXIBLE TILE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
FLEXIBLE 2K Çift bileşenli, yüksek yapışma gücü ve yüksek
elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma
süresi uzatılmış, ısı değişikliğine, suya ve dona dayanıklı,
çimento ve polimer emülsiyon esaslı yapıştırma harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY FLEXIBLE 2K is a two-part, cement and polymer
emulsion based adhesive mortar with high adhesive
strength and high elasticity, slip resistant, extended working
time, resistant to temperature change, water and frost.

UYGULAMA ALANLARI
Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş, traverten,
mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla gibi
kaplama malzemelerinin iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey
uygulamalarında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for medium and large size floor and wall tiling,
natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic,
decorative brick etc. covering materials, at indoor and
outdoor horizontal and vertical applications.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar:Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler,
eski seramik kaplama
İç mekân zemin:Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin yeterince
prizini alması ve kuru olası koşulu ile) ve beton döşemeler, eski
seramik kaplama
Dış mekân :Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski seramik
kaplama

APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete
coverings, old ceramic covering
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided
that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete
coverings, old ceramic covering
Outdoor: Cement based screed and concrete covering, old
ceramic covering

YURTBAY FLEXIBLE 1K

TS EN 12004:2007+A1

C2TE S1

3

ESNEK YAPIŞTIRMA HARCI

FLEXIBLE TILE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY FLEXIBLE 1K esnek, çimento esaslı, yüksek
performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi
uzatılmış seramik yapıştırma harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY FLEXIBLE 1K is a flexible, cement-based, high
performance, slip resistant, ceramic adhesive mortar with
reduced exposed waiting period.

UYGULAMA ALANLARI
Orta ve büyük ebatlı yer ve duvar seramiği, doğal taş,
traverten, mermer, granit, porselen seramik, dekoratif tuğla
gibi kaplama malzemelerinin iç ve dış mekânlarda, yatay ve
düşey uygulamalarında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for medium and large size floor and wall tiling,
natural rock, travertine, marble, granite, porcelain ceramic,
decorative brick etc. covering materials, at indoor and
outdoor horizontal and vertical applications.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar:Çimento esaslı sıva, alçı ve beton döşemeler,
eski seramik kaplama
İç mekân zemin:Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin
yeterince prizini alması ve kuru olası koşulu ile) ve beton
döşemeler, eski seramik kaplama Dış mekân: Çimento esaslı
şap ve beton döşeme, eski seramik kaplama

APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall: Cement based rendering, plaster and concrete
coverings, old ceramic covering
Indoor floor: Cement based screed surfaces (provided
that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete
coverings, old ceramic covering Outdoor: Cement based
screed and concrete covering, old ceramic covering

Seramik Yapıştırıcılar
YURTBAY SLİM FİX

TS EN 12004:2007+A1

C2T

GRANİT VE MERMER YAPIŞTIRMA HARCI

GRANITE AND MARBLE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY SLİM FİX , 3 mm- 5 mm arası ince seramik, granit
seramik, porselen seramik, cam mozaik kaplamlar ile tüm iç
ve dış mekânlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, mekanik
dayanımı yüksek, özel ince tanecik yapılı, çimento esaslı
seramik yapıştırma harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY SLIM FIX, is a cement based ceramic tile adhesive
mortar with high mechanical strength, special fine grain
structure developed for indoor and outdoor ceramic tile,
granite tile, porcelain tile, glass mosaic coverings of 3 mm5 mm thickness.

UYGULAMA ALANLARI
Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş gibi
kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda, yatay ve
düşey uygulamalarında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Small and medium size floor, wall tiling, natural rock, etc.
covering materials, at indoor and outdoor horizontal and
vertical applications.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar: Çimento esaslı sıva, alçı ve beton
döşemeler,eski seramik kaplama
İç mekan zemin: Çimento esaslı şap yüzeyler(yüzeyin
yeterince prizini alması ve kuru olası koşulu ile) ve beton
döşemeler, eski seramik kaplama
Dış mekan: Çimento esaslı şap ve beton döşeme, eski
seramik kaplama

APPLICATION EXAMPLES
Indoor wall : Cement based rendering, plaster and concrete
coverings, old ceramic covering
Indoor floor : Cement based screed surfaces (provided
that the surface sets sufficiently and is dry) and concrete
coverings, old ceramic covering
Outdoor: Cement based screed and concrete covering, old
ceramic covering

YURTBAY MIX

Outdoor : Cement based screed and concrete covering, old
ceramic covering

KULLANIMA HAZIR SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

READY TO USE TILE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
Kullanıma hazır, yüksek performanslı, kayma özelliği
azaltılmış, uzatılmış çalışma süresine sahip, emülsiyon
polimer (akrilik) esaslı pasta tipi yapıştırıcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
Ready-to-use, high performance, reduced slip, extended
workability period, emulsion polymer (acrylic) based pasta
type adhesive.

UYGULAMA ALANLARI
• İç mekanlarda.
• Akrilik panel uygulamasında,
• Fayans, seramik, cam mozaik vb kaplamalarda,
• Alçıpanel ve alçı sıva zeminler üzerine seramik
uygulamalarında kullanıma uygundur.

APPLICATION AREAS
• Indoors.
• Acrylic panel application,
• Tile, ceramic, glass mosaic etc. coverings,
• Suitable for ceramic tile applications on plasterboard and
plaster rendered floorings.

TS EN 12004:2007+A1
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YURTBAY FUGA
DERZ DOLGU (1-6 mm)

JOINT FILLER (1-6 mm)

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY FUGA, çimento esaslı, 1-6 mm derz aralığı için
uygun derz dolgu malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY FUGA is a cement based joint filler material suitable
for 1-6 mm joint gaps.

UYGULAMA ALANLARI
Yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi kaplama
malzemelerinin 1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında
kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for filling 1-6 mm joint gaps of floor and wall tiles,
marble, natural rock etc. covering materials.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan :Duvar ve zemin
Dış mekan:Zemin

APPLICATION EXAMPLES
-Indoor wall and floor
-Outdoor floor

TS EN 13888

CG1

YURTBAY FLEX FUGA
ELASTİK, SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU (2-10 mm)

ELASTIC SILIKON ADED (2-10 mm) JOINT FILLER

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY FLEXFUGA, çimento esaslı, yüksek performanslı,
su itici özelliğe sahip, silikon katkılı 2-10 mm derz aralığı
için uygun derz dolgu malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY FLEXFUGA is a cement based, high performance,
water repellent, silicon added joint filler material suitable for
2-10 mm joint gaps.

UYGULAMA ALANLARI
Yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi
kaplama malzemelerinin 2-10 mm derz boşluklarının
doldurulmasında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for filling 2-10 mm joint gaps of floor and wall tiles,
marble, natural rock etc. covering materials.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan:Duvar ve zemin
Dış mekan: Duvar ve zemin

APPLICATION EXAMPLES
-Indoor wall and floor
-Outdoor wall and floor

TS EN 13888

CG2 WA

YURTBAY FUGA SİLİKONLU
ELASTİK, SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU (1-6 mm)

ELASTIC SILIKON ADED (1-6 mm) JOINT FILLER

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY SİLİKONLU FUGA, çimento esaslı, su itici özelliği
arttırılmış, silikon katkılı 1-6 mm derz aralığı için uygun derz
dolgu malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY SILICONIZED FUGA is a cement based, silicon
added joint filler material with increased water repellent
properties, suitable for 1-6 mm joint gaps.

UYGULAMA ALANLARI
Yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi kaplama
malzemelerinin 1-6 mm derz boşluklarının doldurulmasında
kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for filling 1-6 mm joint gaps of floor and wall tiles,
marble, natural rock etc. covering materials.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan : Duvar ve zemin
Dış mekan: Zemin
TS EN 13888

CG1
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APPLICATION EXAMPLES
-Indoor wall and floor
-Outdoor floor

Derz Dolgular
YURTBAY RUSTİK FUGA
RUSTİK GÖRÜNÜMLÜ DERZ DOLU (6-20 mm)

RUISTIC JOINT FILLER (6-20 mm)

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY RUSTİK FUGA, çimento esaslı, yüksek performanslı,
su itici özelliğe sahip, 6-20 mm derz aralıklı dekoratif amaçlı
kaplamalar için uygun, esnek derz dolgu malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY RUSTIC FUGA is a cement based, high
performance, water repellent, flexible joint filler material
suitable for decorative coverings with 6-20 mm joint gaps.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekânlarda, kaplama tuğlaları, mermer, doğal taş
gibi Rustik görünümlü kaplama malzemelerinin 6-20 mm
derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

APPLICATION AREAS
İç ve dış mekânlarda, kaplama tuğlaları, mermer, doğal taş
gibi Rustik görünümlü kaplama malzemelerinin 6-20 mm
derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
- İç mekan duvar ve zemin
- Dış mekân duvar ve zemin
- Doğal taş ve dekoratif yüzeyler

APPLICATION EXAMPLES
-Indoor wall and floor
-Outdoor wall and floor
- Natural rock and decorative surfaces

TS EN 13888

CG2 WA

YURTBAY DİGİTAL FUGA
ELASTİK, SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU (2-10 mm)

ELASTIC SILIKON ADED (2-10 mm) JOINT FILLER

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY DIGITAL FUGA, çimento esaslı, yüksek performanslı,
su itici özelliğe sahip, silikon katkılı 2-10 mm derz aralığı
için uygun derz dolgu malzemesidir

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY DIGITAL FUGA is a cement based, high
performance, water repellent, silicon added joint filler
material suitable for 2-10 mm joint gaps.

UYGULAMA ALANLARI
Yer ve duvar seramikleri, mermer, doğal taş gibi
kaplama malzemelerinin 2-10 mm derz boşluklarının
doldurulmasında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for filling 2-10 mm joint gaps of floor and wall tiles,
marble, natural rock etc. covering materials

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan duvar ve zemin
Dış mekan duvar ve zemin

APPLICATION EXAMPLES
-Indoor wall and floor
-Outdoor wall and floor

TS EN 13888

CG2 WA

YURTBAY HAVUZ YAP FUGA
DERZ DOLGU (1-6 mm)

JOINT FILLER (1-6 mm)

ÜRÜN TANIMI
Çimento esaslı, havuz kimyasallarına ve bakterilere karşı
dayanıklı, iç ve dış ortamda 2 - 10 mm derz aralarına
uygulanabilen, elastik, suya ve ısı değişiklerine dayanıklı, su
itici derz dolgu malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
Cement based, elastic, water repellent joint filler material
resistant to pool chemicals and bacteria, appicable in 2 10 joint gaps indoors and outdoors, resistant to water and
temperature changes.

TS EN 13888

CG1

6

YURTBAY TAMİR HARCI İNCE
İNCE TAMİR HARCI (1-5 mm)

THIN REPAIR MORTAR (1-5 mm)

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY TAMİR HARCI İNCE, çimento esaslı, yüksek
performanslı, polimer modifiyeli ince yüzey tamir harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY FINE REPAIR MORTAR is a cement-based, high
performance, polymer modified fine surface repair mortar.

UYGULAMA ALANLARI
Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, restorasyon
çalışmalarında, seramik kaplama, izolasyon ve boyama
öncesinde düzgün yüzey oluşturmada, ince çatlakların 1-5
mm ye kadar onarılmasında ve sıva tamiratlarında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for indoor and outdoor areas of all structures, in
renovation works, ceramic tiling, for establishing smooth
surface prior to insulation and painting, repair of fine cracks
up to 1-5 mm and for rendering repair.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç ve dış mekan
- Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.
- Brüt beton
- Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor flooring
- Cement based rendering,
- Exposed concrete
- On briquette and brick etc. surfaces

TS EN 1504-3

YURTBAY TAMİR HARCI KALIN

TS EN 1504-3

KALIN TAMİR HARCI (6-30 mm)

THICK REPAIR MORTAR (6-30 mm)

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY TAMİR HARCI KALIN, çimento esaslı, yüksek
performanslı, polimer modifiyeli yüzey tamir harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY COARSE REPAIR MORTAR is a cement-based, high
performance, polymer modified surface repair mortar.

UYGULAMA ALANLARI
Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, restorasyon
çalışmalarında, seramik kaplama, izolasyon ve boyama
öncesinde düzgün yüzey oluşturmada, kalın çatlakların 6-30
mm ye kadar onarılmasında ve sıva tamiratlarında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for indoor and outdoor areas of all structures, in
renovation works, ceramic tiling, for establishing smooth
surface prior to insulation and painting, repair of large
cracks up to 6-30 mm and for rendering repair.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç ve dış mekan
- Çimento esaslı sıva
- Brüt beton
- Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor flooring
- Cement based rendering,
- Exposed concrete
- On briquette and brick etc. surfaces

YURTBAY GROUT HARCI
GROUT HARCI

GROUT MORTAR

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY GROUT HARCI, çimento esaslı, yüksek
mukavemetli, büzülme yapmayan, akışkan özelliğe sahip,
polimer modifiyeli, tek bileşenli grout harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY GROUT is a cement-based, high strength, nonshrinking, polymer modified, single part grout with fluidity
properties.

UYGULAMA ALANLARI
Çelik kolonların temele sabitlenmesinde, prefabrik beton
yapı elemanlarının montajında, makine temellerinin
doldurulmasında, boşlukların doldurulmasında ve beton
tamirinde kullanılır. Tüm iç ve dış mekanlarda kullanıma
uygundur.

APPLICATION AREAS
Used for fixing steel columns to the foundation, installation
of precast concrete structural members, filling of
machinery foundations, filling of gaps and repair of
concrete. Suitable for use in any indoor and outdoor areas.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç ve dış mekanlarda;
- Beton döşeme
- Prefabrik beton
- Çimento esaslı şap
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APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor;
- Concrete slab
- Precast concrete
- Cement based screed

Teknik Harçlar
YURTBAY TUĞLA HARCI
TUĞLA HARCI

BRICK MORTAR

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY TUĞLA HARCI, çimento esaslı, polimer katkılı, tuğla
örgü harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY BRICK MORTAR is a cement-based, polymer
added, brick masonry mortar.

UYGULAMA ALANLARI
Binaların iç ve dış mekanlarında, her ebatta tuğla ile duvar
örmede kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used at indoors and outdoors of the buildings for building
any size of brick wall.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç ve dış mekan;
- Tuğla
- Bims
- Beton briket

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor:
- Brick
- Beams
- Concrete briquette

TS EN 998-2

YURTBAY GAZ BETON
GAZ BETON YAPIŞTIRICISI

AUTOCLAVED AERATED CONCRETE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY GAZBETON, çimento esaslı, yüksek performanslı,
kayma özelliği azaltılmış, pratik gaz beton örgü harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY GAZBETON is a cement-based, high performance,
reduced slip, convenient aerated concrete masonry mortar.

UYGULAMA ALANLARI
Su emmesi yüksek olan gaz beton, tuğla gibi yapı
elemanlarının örülmesinde kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for building of aerated concrete, brick etc. building
members which have high water absorption.

TS EN 998-2

YURTBAY HAZIR SIVA İNCE
HAZIR SIVA İNCE

READY THIN RENDER

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY HAZIR SIVA İNCE, çimento esaslı, su itici özelliğe
sahip katkılar içeren, elyaflı son kat hazır el sıvasıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY READY-MIX FINE RENDERING is a cement based,
fibrated, manual finishing rendering containing water
repellent additives.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekanlarda beton, tuğla, brüt beton, bims, briket
beton ve tavan yüzeylerde uygulanır.
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç ve dış mekan: Çimento esaslı sıva
- Brüt beton
- Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

APPLICATION AREAS
Applied on concrete, brick, exposed concrete, beams,
briquette concrete and ceiling surfaces.
APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
-Exposed concrete
-On briquette and brick etc. surfaces
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Teknik Harçlar
YURTBAY KABA SIVA
HAZIR KABA SIVA

READY ROUGH RENDER

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY KABA SIVA, çimento esaslı, iç ve dış mekanlarda
kullanılan, yüksek yapışma ve dayanım mukavemetine sahip
el ile uygulanan katkılı kaba sıvadır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY COARSE RENDERING is a cement-based, fibrated
coarse rendering applied manually, used in indoors and
outdoors with high adhesion strength and resistance.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekanlarda beton, tuğla, brüt beton, bims, briket
beton ve tavan yüzeylerde uygulanır.

APPLICATION AREAS
Applied on concrete, brick, exposed concrete, beams, briquette
concrete and ceiling surfaces.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç ve dış mekan:Çimento esaslı sıva
-Brüt beton
-Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
-Exposed concrete
-On briquette and brick etc. surfaces

Su İzolasyon
YURTBAY KRİSTALİZE
KRİSTALİZE SU İZOLASYON MALZEMESİ

CRYSTALLIZED WATERPROOFING SLURRY

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY KRİSTALİZE, çimento esaslı, kapiler etkili, negatif
ve pozitif yönde kullanılabilen, tek bileşenli, kristalize su
izolasyon harcıdır..

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY KRİSTALİZE is a cement based, capillary action,
single part, crystallized waterproofing mortar which can be
used in negative and positive directions.

UYGULAMA ALANLARI
Yeraltı garaj ve depolarında, bodrumlarda, yüzme
havuzlarında, asansör kuyularında, temeller ve perde
duvarların su izolasyonunda kullanıma uygundur.

APPLICATION AREAS
Suitable for use in waterproofing of underground car parks
and stores, basements, swimming pools, elevator shafts,
foundations and shear walls.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan ve dış mekan: Beton, şap gibi yüzeyler.

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor: Surfaces such as concrete and screed.

YURTBAY AQUA LATEX TOZ

TS EN 14891
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ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI (1.BİLEŞEN)
ELASTİK KARAKTERLİ

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR
(1. COMPONENT) ELASTIC

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY AQUALATEX, çimento esaslı, çift bileşenli, elastik
su yalıtım malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY AQUALATEX is a cement based, dual component
elastic waterproofing mortar

UYGULAMA ALANLARI
Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimli mekanlarda,
küçük hacimli teraslarda, temel ve bodrum katlarının
su yalıtımında, küçük ebatlı su depolarında su yalıtım
malzemesi olarak uygulanır.
İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

APPLICATION AREAS
Used as a waterproofing material in wet areas such as
kitchens, bathrooms, toilets, and in small area terraces,
waterproofing applications of foundations and basements
and small water tanks.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan ve dış mekan:
Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor : Surfaces such as concrete, rendering
and screed.

Su İzolasyon
YURTBAY AQUA LATEX SIVI
ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI (2.BİLEŞEN)
ELASTİK KARAKTERLİ

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR
(2. COMPONENT) ELASTIC

ÜRÜN TANIMI
Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen.

PRODUCT DESCRIPTION
Emulsion polymer based liquid component.

UYGULAMA ALANLARI
Toz bileşeni ile karıştırıldığında; Mutfak, banyo, tuvalet
gibi ıslak hacimli mekanlarda, küçük hacimli teraslarda,
temel ve bodrum katlarının su yalıtımında, küçük ebatlı su
depolarında su yalıtım malzemesi olarak uygulanır. İçme
suyu depolarında kullanıma uygundur

APPLICATION AREAS
When mixed with the powder component; used as a
waterproofing material in wet areas such as kitchens,
bathrooms, toilets, and in small area terraces,
waterproofing applications of foundations and basements
and small water tanks. Suitable for use in potable water
tanks.

TS EN 14891

YURTBAY AQUA LATEX UV TOZ

TS EN 14891

HAZIR SIVA İNCE

READY THIN RENDER

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY AQUALATEX UV, çimento esaslı, emülsiyon polimer
modifiyeli sıvı bileşen içeren, çift bileşenli, tam elastik su
yalıtım malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY AQUALATEX UV is a cement based, dual
component fully elastic waterproofing mortar containing
emulsion polymer modified liquid.

UYGULAMA ALANLARI
Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimli mekanlarda,
teraslarda, temel ve bodrum katlarının su yalıtımında, yüzme
havuzu ve su depolarında, UV ve hafif yaya trafiğine dayanıklı
su yalıtım malzemesi olarak uygulanır.
İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

APPLICATION AREAS
Used as a waterproofing material resistant to UV and
mild pedestrian traffic, in wet areas such as kitchens,
bathrooms, toilets, and in terraces, waterproofing
applications of foundations and basements, swimming
pools and water tanks.
Suitable for use in potable water tanks.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan ve dış mekan:Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.
- Brüt beton
- Briket ve tuğla gibi yüzeylerde

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor : Surfaces such as concrete, rendering
and screed.

YURTBAY AQUALATEX UV SIVI
ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI (2.BİLEŞEN)
UV DAYANIMLI

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR
(2. COMPONENT) UV RESISTANT

ÜRÜN TANIMI
Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen

PRODUCT DESCRIPTION
Emulsion polymer based liquid component.

UYGULAMA ALANLARI
Toz bileşeni ile karıştırıldığında; Mutfak, banyo, tuvalet gibi
ıslak hacimli mekanlarda, teraslarda, temel ve bodrum
katlarının su yalıtımında, yüzme havuzu ve su depolarında,
UV ve hafif yaya trafiğine dayanıklı su yalıtım malzemesi
olarak uygulanır. İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

APPLICATION AREAS
When mixed with the powder component; used as a
waterproofing material resistant to UV and mild pedestrian
traffic, in wet areas such as kitchens, bathrooms, toilets,
and in terraces, waterproofing applications of foundations
and basements, swimming pools and water tanks. Suitable
for use in potable water tanks.

TS EN 14891
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YURTBAY AQUA LATEX PLUS TOZ

TS EN 14891
2017

ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI (1.BİLEŞEN)
TAM ELASTİK

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR
(1. COMPONENT) FULLY ELASTIC

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY AQUALATEX PLUS, çimento esaslı, emülsiyon
polimer modifiyeli sıvı bileşen içeren, su geçirimsizliği
arttırıcı kimyasal katkılar içeren, iç ve dış mekanlarda
uygulanabilen tam elastik çift bileşenli su yalıtım ve beton
koruma malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY AQUALATEX PLUS is a cement based, dual
component fully elastic waterproofing mortar which can
be applied indoors and outdoors, containing emulsion
polymer modified liquid, chemical additives which improve
imperviousness.

UYGULAMA ALANLARI
Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde, teraslarda,
temel ve bodrum katlarının su yalıtımında, ıslak hacimli
mekanlarda(banyo, mutfak vs.), yaya trafiğine dayanıklı su
izolasyon malzemesi olarak uygulanır.
İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

APPLICATION AREAS
Used as a waterproofing material resistant to pedestrian
traffic in continuously wet areas such as pools and water
tanks, and for waterproofing of terraces, foundation and
basement floors, wet areas (bathrooms, kitchens etc.).
Suitable for use in potable water tanks.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekan ve dış mekan: Beton, sıva, şap gibi yüzeyler.

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor : Surfaces such as concrete, rendering
and screed.

YURTBAY AQUA LATEX PLUS SIVI
ÇİFT BİLEŞENLİ SU İZOLASYON HARCI (2.BİLEŞEN)
TAM ELASTİK

DOUBLE-COMPONENT WATERPROOFING MORTAR
(2. COMPONENT) FULLY ELASTIC

ÜRÜN TANIMI
Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen.

PRODUCT DESCRIPTION
Emulsion polymer based liquid component.

UYGULAMA ALANLARI
Toz bileşeni ile karıştırıldığında; Havuz, su deposu gibi daimi
ıslak bölgelerde, teraslarda, temel ve bodrum katlarının
su yalıtımında, ıslak hacimli mekanlarda(banyo, mutfak
vs.), yaya trafiğine dayanıklı su izolasyon malzemesi olarak
uygulanır.İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

APPLICATION AREAS
When mixed with the powder component; used as a
waterproofing material resistant to pedestrian traffic in
continuously wet areas such as pools and water tanks, and for
waterproofing of terraces, foundation and basement floors,
wet areas (bathrooms, kitchens etc.). Suitable for use in
potable water tanks.

TS EN 14891
2017

YURTBAY DOUBLE BOND
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ELASTİK SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

ELASTIC TILE ADHESIVE

ÜRÜN TANIMI
Tek bileşenli, elastik seramik yapıştırıcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
Single part, elastic tile adhesive

UYGULAMA ALANLARI
Seramik kaplı zeminlerde su yalıtımı yapan bir yapıştırıcıdır.
Double Past bir su yalıtımı katmanı oluşturur ve seramik
kaplamaları beton, harç ve eski seramik kaplamaların
üzerine yapıştırır. Balkonlar, teraslar, sundurmalar,
mutfaklar, banyolar vb suyla temas eden alanlarda kullanılır.

APPLICATION AREAS
It is an adhesive which provides waterproofing in ceramic
tiled floors. Double Past creates a waterproofing layer and
binds ceramic tiles on concrete, grout and old ceramic
tiling. Used in areas which are in contact with water such as
balconies, terraces, porches etc.

Su İzolasyon
YURTBAY ISOQUA
ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

SINGLE PART, READY TO USE, ELASTIC
WATERPROOFING MATERIAL

ÜRÜN TANIMI
Akrilik esaslı, tek bileşenli sıvı plastik kaplama ve elastik su
yalıtım malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
It is an acrylic based, single part, liquid plastic coating and
elastic waterproofing material

UYGULAMA ALANLARI
- Beton, sıva, çimento levha, alüminyum, PVC, polyester,
ahşap kaplı eğimli çatı ve terasların yalıtımında,
- Binaların dış cephelerinin su yalıtımında,
- Çatlaklar, saçak, baca dipleri gibi detayların yalıtımında
kullanılır.

APPLICATION AREAS
- Insulation of inclined roofs and terraces covered with
concrete, rendering, cement board, aluminum, PVC,
polyester, wood,
- Waterproofing of building facades,
- Used for insulation of details such as cracks, eaves,
chimney flashings.

YURTBAY W-STOP
SU TIKAMA HARCI

WATER OBTURATION MORTAR

ÜRÜN TANIMI
Su sızıntılarını geçici olarak kesmek için kullanılan, hızlı
priz alan, mineral dolgu ve özel çimento içeren, polimer
ve katalizör katkılı tıkaç tozudur. Bir su yalıtım malzemesi
değildir. W-STOP kullanılarak sızıntı önlendikten sonra,
üzerine su yalıtımı yapılmalıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
Polymer and catalyst added, quick setting stopping powder
with mineral filler and special cement content, used for
temporarily stopping water leakages It is not a waterproofing
material. Upon stopping the leakage with the use of W-STOP,
waterproofing shall be made on it.

UYGULAMA ALANLARI
- İç ve dış mekanlarda,
- Beton, sıva, şap, vb. mineral esaslı yüzeylerde yalıtma
(izolasyon) öncesi mevcut su kaçaklarının tıkanmasında,
- Basınçlı su kaçaklarının, kuvvetli su akıntılarının ve
kılcal su sızıntılarının yalıtım öncesi durdurulması veya
tıkanmasında,
- Temel perde duvarları, bodrumlar, tüneller, su depoları,
asansör çukurları ve hasarlı beton borularındaki aktif su
kaçaklarının anında kesilmesinde,
- Acil kanalizasyon birleşimlerinde kullanılır.
- Beton, sıva, şap ve briket üzerinde kullanılabilir.

APPLICATION AREAS
- Indoors and outdoors,
- Blocking current water leakages before sealing (insulation)
concrete, rendering, screed etc. mineral based surfaces,
- Blocking current water leakages before insulation on
concrete, rendering, screed etc. mineral based surfaces,
- Blocking of active water leakages in foundation shear
walls, foundations, tunnels, water tanks, elevator shafts and
damaged concrete pipes immediately,
- Used in emergency sewerage connections.
- Can be applied on concrete, rendering, screed and briquette.

YURTBAY AQUA BİTUM 1K
BİTÜM KAUÇUK ESASLI TEK BİLEŞENLİ
ESNEK SU YALITIM MALZEMESİ

BITUMEN BASED, SINGLE PART, HIGHLY
ELASTIC, THICK WATERPROOFING

ÜRÜN TANIMI
Polimer modifiye, bitum esaslı tek komponentli yuksek
elastik, kalın su yalıtım malzemesi.

PRODUCT DESCRIPTION
Polymer modified, bitumen based, single part, highly elastic,
thick waterproofing material.

UYGULAMA ALANLARI
- Tüm yapıların temel ve perde duvarlarında zemin
rutubetine, sızıntı suyuna, gecici ve surekli su basıncına
karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Yağmurlu, serin ve nemli havalarda uygulanmaz
- Emici olmayan yuzeylerde uygulanmaz

APPLICATION AREAS
- Use in foundation and shear wall of structures as an
insulation material against ground moisture, seepage water
and continual water pressure.
- Not applied in rainy, chilly and humid weather.
- Not applied on nonabsorbent surfaces
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Su İzolasyon
YURTBAY AQUA BİTUM 2K
BİTÜM POLİMER ESASLI İKİ BİLEŞENLİ
ESNEK SU YALITIM MALZEMESİ

BITUMEN POLYMER BASED, DUAL PART, HIGHLY
ELASTIC, WATERPROOFING

ÜRÜN TANIMI
Bitüm polimer esaslı, çift komponentli,yüksek elastik
kabiliyetine sahip su yalıtım malzemesi.

PRODUCT DESCRIPTION
Bituminous polymer based, dual part, highly elastic
waterproofing material.

UYGULAMA ALANLARI
- Tüm yapıların temel ve perde duvarlarında zemin
rutubetine, sızıntı suyuna, gecici ve surekli su basıncına
karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Yağmurlu, serin ve nemli havalarda uygulanmaz
- Emici olmayan yuzeylerde uygulanmaz

APPLICATION AREAS
- Use in foundation and shear wall of structures as an
insulation material against ground moisture, seepage water
and continual water pressure.
- Not applied in rainy, chilly and humid weather.
- Not applied on nonabsorbent surfaces.

YURTBAY AQUA BİTUM ASTAR

13

BİTÜMLÜ SU YALITIMI ASTARI

AQUA BITUMINOUS WATERPROOFING PRIMER

ÜRÜN TANIMI
Aqua Bitümlü Su Yalıtım Astarı su ve bitümün özel
yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma
hazır membran ve izolasyon astarıdır. Bünyesindeki su
buharlaştıktan sonra sürüldüğü yüzeyde su geçirmez bir
film tabakası oluşur.

PRODUCT DESCRIPTION
Aqua Bituminous Waterproofing Primer is a ready-to-use
membrane and insulation primer obtained by mixing water
and bitumen by using special methods. When its water
content vaporizes it forms a waterproof film layer on the
surface it is applied on.

UYGULAMA ALANLARI
Her marka bitümlü ve izolasyon malzemelerinin
uygulanmasından önce astar olarak kullanılır. Üstün
yapışma özelliği sayesinde üstüne uygulanan bitümlü
membranların yüzeye daha sağlam ve kuvvetli yapışmasını
sağlar. Sıcak bitümle parke yapıştırma uygulamalarında şap
üzerine astar olarak sürülür. İnşaat kalıplarına sürülerek
kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün bir yüzey elde edilmesi
sağlanır. Beton suyunun kalıpları etkilemesini önler.

APPLICATION AREAS
Used as primer before application of bituminous and
insulation materials of any brand. It ensures that applied
bituminous membranes demonstrate a more solid
and stronger adhesion on the surface with its superior
adhesion properties. Applied as primer on the screed in hot
bituminous parquet adhesion applications. It can be applied
on concrete forms for easy form removal and to obtain a
smooth surface. Prevents influence of the concrete water
on the forms.

Isı Yalıtım
YURTBAY MANTO YAPIŞTIRMA HARCI
ISI YALITIM LEVHASI YAPIŞTIRMA HARCI

ADHESIVE MORTAR FOR THERMAL INSULATION BOARD

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY ISI YALITIM LEVHASI YAPIŞTIRMA HARCI, çimento
esaslı, polimer katkılı ısı yalıtım levhası yapıştırma harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY THERMAL INSULATION BOARD ADHESIVE MORTAR
is a cement-based, polymer added thermal insulation board
adhesive mortar

UYGULAMA ALANLARI
Yapıların iç ve dış mekanlarında EPS (Expanded Polistiren),
XPS(Exturude Polistiren) ve taş yünü gibi levhaların yüzeye
yapıştırılmasında kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used for binding EPS (Expanded Polystyrene), XPS(Extruded
Polystyrene) and rockwool etc. boards on the surface at
indoors and outdoors of the structures.

TS 13566
2013

YURTBAY MANTO SIVA HARCI

TS 13687
2016

ISI YALITIM LEVHASI SIVA HARCI

THERMAL INSULATION BOARD RENDERING MORTAR

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY ISI YALITIM LEVHASI SIVA HARCI, çimento esaslı,
polimer ve polipropilen lif katkılı ısı yalıtım levhası sıva
harcıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY THERMAL INSULATION BOARD RENDERING MORTAR
is a cement-based, polymer added thermal insulation board
rendering mortar with polypropylene fiber additive.

UYGULAMA ALANLARI
Yapıların dış mekânlarında, gazbeton(AAC), tuğla, brüt
beton, briket üzerine yapılan uygulamalarda, ısı yalıtımında
kullanılan EPS(Expanded Polistiren), XPS(Exturude
Polistiren) ve taş yünü levhaların üzerine yapılacak sıvalarda
kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used on the façades of the structures in applications on
aerated concrete (AAC), brick, exposed concrete, briquette,
as rendering to be made on EPS (Expanded Polystyrene),
XPS (Extruded Polystyrene) and rockwool boards used in
thermal insulation.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Dış mekân:Isı yalıtım levhası, beton, sıva, şap gibi yüzeylerin
sıvanmasında.

APPLICATION EXAMPLES
Outdoor: In rendering application on surfaces such as
thermal insulation board, concrete, rendering, screed etc.

YURTBAY MANTO ASTAR
CEPHE ASTARI

FACADE PRIMER

ÜRÜN TANIMI
Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı tüm iç ve dış cephe
kaplama malzemelerinin altına kullanılabilen, penetrasyon
gücü yüksek, silikonlu, örtücü pigmentli astardır.

PRODUCT DESCRIPTION
Siliconized, covering pigmented primer with high penetration
power, which can be applied under all acrylic emulsion-based,
water-based interior and exterior wall coating materials.

UYGULAMA ALANLARI
Beton, sıva, alçı, alçı panel, macun gibi her türlü gözenekli,
emiş gücü yüksek yüzeylerde ve eski boyalı yüzeylerde
emülsiyon esaslı kaplama malzemesi astarı olarak kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used as emulsion based coating material on any kind of porous
surfaces, surfaces with high absorbance and old painted
surfaces such as concrete, rendering, plaster, plasterboard,
putty.
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Isı Yalıtım
YURTBAY DECO KALIN

TS 7847

ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF SIVA - KALIN
HİDROFOBİK KATKILI

CEMENT BASED DECORATIVE PLASTER - ROUGH
WITH HYDROPHOBIC ADDITIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY DECO DEKORATİF SIVA KALIN , beyaz çimento
esaslı, su itici özelliğe sahip polimer katkılı, son kat dekoratif
kaplama malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY DECO DECORATIVE ROUGH CAST is a white cement
based, polymer added, finishing decorative coating material
with water repellent properties.

UYGULAMA ALANLARI
Dayanıklılık ve dekoratif görünümün amaçlandığı iç ve
dış yüzeylerde, dış cephe ısı yalıtım sistemlerin üzerine
dekoratif kaplama olarak kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used as decorative coating on interior and exterior surfaces,
facade thermal insulation systems where durability and
decorative appearance is desired.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç ve dış mekan:Çimento esaslı sıva,
-Isı yalıtım levhası
-Beton yüzeyler

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
-Heat-isolating board
-Concrete surfaces

YURTBAY DECO İNCE

TS 7847

ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF SIVA - İNCE
HİDROFOBİK KATKILI

CEMENT BASED DECORATIVE PLASTER - THIN
WITH HYDROPHOBIC ADDITIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY DECO DEKORATİF SIVA İNCE, beyaz çimento esaslı,
su itici özelliğe sahip polimer katkılı, son kat dekoratif
kaplama malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY DECO DECORATIVE FINE RENDERING is a white
cement based, polymer added, finishing decorative coating
material with water repellent properties.

UYGULAMA ALANLARI
Dayanıklılık ve dekoratif görünümün amaçlandığı iç ve
dış yüzeylerde, dış cephe ısı yalıtım sistemlerin üzerine
dekoratif kaplama olarak kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used as decorative coating on interior and exterior surfaces,
facade thermal insulation systems where durability and
decorative appearance is desired.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç ve dış mekan:Çimento esaslı sıva,
-Isı yalıtım levhası
-Beton yüzeyler

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
-Heat-isolating board
-Concrete surfaces

YURTBAY DECO ÇİZGİ

TS 7847
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ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF SIVA -ÇİZGİ
HİDROFOBİK KATKILI

CEMENT BASED DECORATIVE PLASTER - LINE
WITH HYDROPHOBIC ADDITIVE

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY DECO DEKORATİF SIVA ÇİZGİ DOKULU, beyaz
çimento esaslı, su itici özelliğe sahip polimer katkılı, son kat
dekoratif kaplama malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY DECO DECORATIVE LINEAR PATTERN RENDERING is
a white cement based, polymer added, finishing decorative
coating material with water repellent properties.

UYGULAMA ALANLARI
Dayanıklılık ve dekoratif görünümün amaçlandığı iç ve
dış yüzeylerde, dış cephe ısı yalıtım sistemlerin üzerine
dekoratif kaplama olarak kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used as decorative coating on interior and exterior surfaces,
facade thermal insulation systems where durability and
decorative appearance is desired.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç ve dış mekan:Çimento esaslı sıva,
-Isı yalıtım levhası
-Beton yüzeyler

APPLICATION EXAMPLES
Indoor and outdoor flooring : Cement based rendering,
-Heat-isolating board
-Concrete surfaces

Astarlar ve Katkılar
YURTBAY DOLGULU ASTAR
YÜZEY PRÜZLEŞTİRİCİ ASTAR

ROUGH SURFACE PRIMER

ÜRÜN TANIMI
Emülsiyon polimer esaslı dolgulu astar. Seramik üzerine
seramik yapıştırma uygulamalarında kullanılan yüzey
pürüzleştirici astar.

PRODUCT DESCRIPTION
Emulsion based rough surface primer. Surface roughening
primer used in tile over tile adhesion applications.

UYGULAMA ALANLARI
Seramik, granit, mermer gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı,
beton, şap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır.
Su altında kalan yüzeyler için uygun değildir.

APPLICATION AREAS
Used as primer on smooth and glossy surfaces such as
ceramic, granite, marble and absorbent surfaces such as
plaster, concrete, screed.
Not suitable for submerged surfaces.

YURTBAY BRÜT BETON ASTARI
BRÜT BETON ASTARI

CONCRETE PRIMER

ÜRÜN TANIMI
Polimer dispersiyon esaslı, solventsiz, brüt beton astarıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
Polymer dispersion based, solvent-free exposed concrete
primer

UYGULAMA ALANLARI
Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve
tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına aderansı ve
çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla
astar olarak kullanılır.

APPLICATION AREAS
Used as primer on exposed concrete surfaces with high
water absorbance, walls and ceilings, under cement
and plaster based rendering to increase adherence and
workability time, to prevent water absorbability.

YURTBAY ASTAR
AKRİLİK ESASLI ASTAR

ACRYLIC BASED PRIMER

ÜRÜN TANIMI
Akrilik esaslı, kullanıma hazır astar.

PRODUCT DESCRIPTION
Used for reducing absorbability of surfaces such as plaster,

UYGULAMA ALANLARI
Alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi yüzeylerin emiciliğini
azaltarak çimento esaslı malzemelerin yapışma
mukavemetinin artırmak için kullanılır.
Seramik kaplama, tesviye şapı, izolasyon, boya gibi
uygulamalardan önce, tozumayı önlemek ve verimi artırmak
amacıyla uygulanır.

APPLICATION AREAS
Concrete, rendering, wood and increasing adhesive strength of
cement based materials.
Used to prevent dusting and to improve efficiency prior to
ceramic tile covering, leveling screed, insulation, painting etc.
applications.

YURTBAY LATEX
PERFORMANS ARTTIRICI HARÇ KATKISI

MORTAR ADDITIVE FOR PERFORMANCE

ÜRÜN TANIMI
Sentetik kauçuk esaslı, çimento esaslı harç, sıva, şap gibi
malzemelerin performansını arttırıcı sıvı katkı malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
Liquid additive which improves the performance of syntetic
rubber based, cement based mortar, rendering, screed etc.
materials.

UYGULAMA ALANLARI
Çimento esaslı harçların esnekliğini, aderansını ve su
geçirimsizliğini artırır, onarım işlerinde kullanımını sağlar.

APPLICATION AREAS
Improves elasticity, adherence and imperviousness of cement
based mortars, ensures their use in repair works.
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Zemin Hazırlık
YURTBAY TECHNOFLOW
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KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
ZEMİN TESVİYE ŞAPI (1-10 mm)

SELF- LEVELLING SCREED ( 1-10 mm)

ÜRÜN TANIMI
YURTBAY ZEMİN TESVİYE ŞAPI, zemindeki seviye farklılıklarını
ortadan kaldırarak pürüzsüz bir yüzey oluşturma amacıyla
kullanılan, uygulama esnasında yayılma kolaylığı sağlayan
yüksek performanslı kimyasal katkılar içeren, çimento esaslı
yüzey düzeltme şapıdır.

PRODUCT DESCRIPTION
YURTBAY FLOOR LEVELING SCREED is a cement based
leveling screed containing high performance chemical
additives which ensure easy dispersion during application
and used for establishing a smooth surface by eliminating
level differences on the floor.

UYGULAMA ALANLARI
Yaya trafiğine maruz iç ortam zeminlerinde tozumaya karşı
dirençli yüzey oluşturmada, beton veya prefabrik beton
yüzeylerin düzgünleştirilmesinde, PVC, laminant parke,
ahşap ve seramik kaplama altında düzgün bir yüzey elde
etmek amacıyla, eskimiş veya yeni beton ve şap zeminlerin
tamir ve tesviyesinde kullanılır..

APPLICATION AREAS
Used for establishing a surface resistant to dusting in
indoor floors which are exposed to pedestrian traffic, for
leveling concrete or precast concrete surfaces, for obtaining
a smooth surface under PVC, laminated flooring, wood and
ceramic flooring, for repairing and leveling worn out or new
concrete and screed surfaces.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İç mekanlarda;
- Beton döşeme
- Prefabrik beton

APPLICATION EXAMPLES
Indoors;
-Concrete slab
-Precast concrete

Yüzey Temizlik ve Bakım
YURTBAY YÜZEY KORUYUCU
SERAMİK VE FAYANS UYGULAMALARI İÇİN

CERAMIC AND TILE APPLICATIONS

ÜRÜN TANIMI
Her türlü doğal ve sentetik taşa uygun, renk değişimi
yapmayan, çok yüksek emilmeye sahip, uzun ömürlü, iç ve
dış mekânlarda kullanıma uygun ve her iklim koşuluna uygun
yüksek UV dayanımına sahip, su geçirimsizliği sağlayan su
bazlı emprenye ürünüdür.

PRODUCT DESCRIPTION
Durable, water based, impregnation product without
discoloration, with very high absorption rate, high UV
resistance offering waterproofing, suitable for any kind of
natural and synthetic rock, suitable for use indoors and
outdoors, withstanding to any climate condition.

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü doğal taş yüzeyde bina dış cephelerinde, çimento
bazlı yüzeylerde, teras ve balkonlarda güvenle kullanılabilir.

APPLICATION AREAS
Can be used confidently on any kind of natural rock surface,
building facades, cement based surfaces, terraces and
balconies.

YURTBAY CLEANER
BRÜT BETON ASTARI

CONCRETE PRIMER

ÜRÜN TANIMI
Seramik, porselen seramik ve derz dolgular üzerinde
zaman içerisinde doğal yollarla oluşan kir, kireç ve deterjan
atıklarının derz dolguları aşındırmadan çıkarılmasında
kullanılan organik temizlik malzemesidir.

PRODUCT DESCRIPTION
Organic cleaning agent used for removing dirt, lime and
detergent residues forming on tiles, porcelain tiles and joint
fillers in time, without wearing out the joint fillers.

UYGULAMA ALANLARI
Seramik, porselen seramik ve derz dolgular üzerinde
mükemmel sonuç verir. Mermer, granit ve doğaltaş üzerinde
kullanıma uygun değildir. Bu türler dışında kalan kaplama
malzemelerinde kullanım için küçük bir alanda deneme
yapılması tavsiye edilir.

APPLICATION AREAS
Offers perfect result with tiles, porcelain tiles and joint
fillers. Not suitable for use on marble, granite and natural
rocks. Trial application on a small area is recommended
before use with coating materials other than these types.
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NOTLAR
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