Monokote®
Yangın Koruma Kaplaması
Type Z-106 & Type Z-106/HY
Orta Yoğunluklu Yangın Koruma Kaplaması
Ürün Bilgisi/Tarifi
Monokote® Type Z-106 ve Type Z-106/HY Portland
çimento bazlı çimentolu yangın koruma kaplaması
BS476-Part 21 and ASTM E119/UL263 Test Standards test
standartlarına göre yapısal çelik elemanlar, döşeme/tavan ve
çatı/döşeme elemanlar üzerinde özel ticari ve sanayi
talepleri gereği 4 ssate kadar yangın dayanımı sağlamak
üzere tasarlanmış bir üründür.
Monokote® Type Z-106 ve Type Z-106/HY sert, neme
karşışı dayanıklı ve iç mekanlarda neme ve aşınmaya karşı
dayanım gereken yerler için uygundur. Grace patentli
Enjeksiyon Sistemi (Injection System) ile birlikte
kullanımına uygun olarak formüle edilmiştir. . Monokote®
Type Z-106 su ve/veya yüksek nem ile tekrarlanan fiziksel
temasa karşı dayanım sağlamakla birlikte, yüksek verim ve
geliştirilmiş uygulama karakteristiğini ortaya koymaktadır.
Not: Monokote® Type Z-106 ve Type Z-106/HY eşdeğer
düzlemde yangın koruma ve fiziksel performans
sağlamaktadır. Monokote® Type Z-106 ve Type Z106/HY olmak üzere her iki ürün de yerinde istenilen aynı
performans karakteristiğini korurken, aynı zamanda
uygulamada en ekonomik alterantifi sağlamaktadır.

•
•

Faydalarfaydalar
Monokote® Type Z-106 v e Type Z-106/HY mimara,
sahibine, uygulayıcıya ve bina kullanıcısına çok önemli
faydalar sağlamaktadır. Bunlar:
• Sağlamlık – 100% Portland çimemto bağlayıcısı
fiziksel aşınmaya karşı yüksek dayanımın talep edildiği
iç mekanlarda oldukça yüksek dayanım;
• Neme Karşı Dayanımlı – Yüksek nem oranı ve
yoğuşmaya karşı mükemmel dayanım;
• Hızlı Yapılanma – HY formülasyonu Grace patently
Enjeksiyon Sistemi (Injection System) yüksek verim ve
kolay uygulama;
• Uygulayıcı dostu – düşük pompa basıncı küçük
çaptaki nozüller ile daha uzun pompalama
mesafelerine ve daha yüksek manevra kabiliyetine
izin vermekte;
• Zehirli Değildir – fabrika karışımlı bilinen Portland
çimentosu ve inert malzemelere karıştırma ve
uygulama için sadece su ilavesi gereklidir;
Teslimat ve Depolama
1. Yangın Koruma Kaplaması için kullanılacak tüm
malzemeler üreticinin ve markanın belirtildiği ve
üzerinde yangın tehlikesine karşı ve yangın dayanımı
klassifikasyona sahip olduğunu belirten UL
(Underwriters
Laboratories
Inc.)
etiketlerinin
bulunduğu açılmamış, orjinal paketlerde teslim
edilmelidir.

Uygulamalar
Monokote® Type Z-106 v e Type Z-106/HY iç mekanda
olduğu gibi, yüksek aşınma, yüksek nem ve hasara karşı
direncin istendiği dış mekana açık uygulamalarda da
kullanıl;
•
Ticari yapılardaki özel kullanım alanları,
•
Ulaşım terminalleri,
•
Kongre Merkezleri,
2.
•
Merdivenler,
•
Otoparklar, Garajlar,
•
Asansör şaftları
•
Küçük üretim alanları ve tesisleri,
•
Mekanik odalar,
•
Recommended Specifications – Medium Density Products
Fiziksel Özellikler
Type Z-106
Type Z-106/HY
Minimum Yoğunluk
352 kg/m3 (22 pcf)
352 kg/m3 (22 pcf)
2
94.5
kN/m
(2,000
94.5 kN/m2 (2,000
Mnimum Yapışma
psf)
psf)
Mukavemeti
Minimum
Basınç Mukavemeti
680 kPa (100 psi)
680 kPa (100 psi)
@10% Deformasyon
Çatlak Yok
Çatlak Yok
Eğilme ve Kopma
Dökülme Yok
Dökülme Yok
Mukavemeti
Hava Erozyonu
0.000 gm/m2
0.000 gm/m2
Mold Inhibitorü
Evet
Evet
Standart Renk
Gri
Gri

*
**

Spor salonları ve havuz alanları
Cezaevi kuruluşları

Malzeme kullanımına kadar kuru yerde tutulmalıdır.
Malzeme paketleri yükseltilmiş yerde, örtü altında ve
terleyen duvarlar ve diğer nemli yüzeylerden uzak
tutulmalıdır. Kullanımdan önce su ile temas etmiş tüm
paketler imha edilmelidir. Son kullanım tarihine kadar
kullanılmasını sağlamak için malzeme stoğu rotasyona
tabi tutulmalı.
Test Metodu
ASTM E 605
ASTM E 736

Laboratuar Test* Değeri
Bakınız**
94.5 kN/m2 (2,000 psf) den
büyüktür.

ASTM E 761

680 kPa (100 psi) dan büyüktür.

ASTM E 759
ASTM E 760

Geçer
Geçer

ASTM E 859
ASTM G 21
N/A

0.000 gm/m2
Geçerli / Genleşme Yok
N/A

Grace’in Önerdiği aktüel Laboratuar Test Sonuçlarıdır.. Test Raporları Arabian Vermiculite Industries
‘ten istenebilir.
ASTM test metodlarının talep ettiği , yüksek yoğunluk, yüksek performanslı malzemedir.
R1208

Çelik ve Beton Yüzeyler
1. Monokote® Type Z-106 ve Type Z-106/HYürününü
uygulamadan önce, tüm çelik yüzeylerinin yangın
koruma kaplaması yapılabilecek uygunlukta olduğuna
dair kontrollerin yapılması gereklidir. Yangın koruma
kaplaması uygulanacak olan çelik yağlardan, gres yağı
çözücü maddelerden, tozlardan, aşırı pastan, uygun
olmayan primerden, veya adezyonu etkileyecek başkaca
çözücülerden arındırılmış olmalıdır. Gerekli olması
durumunda çelik yüzeyinin yangın koruma kaplaması
uygunluğu için gerekli yıkama işlemi ana yüklenicinin
sorumluluğunda olmalıdır.
2. Proje mimarı boyanmış/primer sürülmüş ve yangın
koruma kaplaması uygulanacak yapısal çeliğin ASTM
E119 standardına göre talep edilen yangın dayanım
talebini sağlamak üzere testten geçip geçmediğini
tespit etmelidir.
3. Monokote® Type Z-106 ve Type Z-106/HY
uygulanmadan önce yangın koruma kaplaması
üreticisinin onayladığı Type Z-106 ve Type Z-106/HY
ile kaplama uygulanacak tüm çelik yüzeylere bir
bağlayıcı ajan sürülmelidir.
4. Döşeme uygulama işlemleri tamamlandıktan ve
dçşeme üzerindeki tüm trafik sonlandıktan sonra çelik
döşeme alt yüzeylerine Yangın Koruma Kaplaması
uygulanmalıdır.
5. Çelik
döşeme
üzerine,
beton
uygulaması
tamamlanmadan önce yangın koruma kaplaması
yapılmamalı.
Karıştırma
a) Monokote® Type Z-106 ve Type Z-106/HY yangın
koruma kaplaması konvansiyonel sıva tipi karıştırıcıda
veya ç i m e n t o l u y a n g ı n k o r u m a k a p l a m a s ı
için
modifiye
edilmiş
helezon
tipi
karıştırıcı ile karıştırılmalıdır
Karıştırıcı temiz tutulmalı ve bir önceki karışımdan
herhangi artık kalmamalıdır. Mikser en düşük hıza
ayarlanmalıdır, bu malzemenin gerekli olan 610-690
kg/m3 (38-43 pcf) yoğunluğa ulaşmasını sağlayacaktır.
Uygun bir ölçüm cihazı ve konvansiyonel bir karıştırıcı
kullanarak, karıştırıcı kanatları çalışırken önce gerekli
tüm su dökülür. Karışım topaksız, kremsi bir doku
oluşuncaya kadar karıştırılır. Tüm malzeme iyice
ıslatılmış olmalıdır. Hedef yoğunluk olan 610-690
kg/m3 (38-43 pcf) g e n e l l i k l e
tercih
e d i l i r . Monokote®Type Z-106 ve Type Z-106/HY
in gereğinden fazla karıştırılması, pompalama oranını
azaltabilir ve yerinde erişeceği yoğunluk ve mekanik
özellikleri azalabilir..
Uygulama
1. Monokote® Type Z-106 ve Type Z- 106/HY Yangın
Koruma Kaplaması uygulaması aşağıdaki sıralamada
yapılabilir:
a. Talep edilen yangın dayanım kalnlığı çok geçişli
(pass) uygulama ile yapılması gereklidir. Istenilen
yangın dayanımı sağlayacak kalınlık birinci geçiş
ile elde edilebiliyorsa, ikinci bir geçiş (pass) talep
edilmeyecektir.
b. Istenilen kalınlığın tk bir geçişte sağlanamaması
durumunda, bir önceki uygulama yerine
oturduktan sonra, bunu takip eden uygulamalar
yapılabilir.
Satış Temsilcisi: Denge Yapı Ltd.
www.dengeyapi.com.tr
T:90 216 429 01 22 GSM: 0542 414 10 18
DAMMAM
P.O. Box 7137, Dammam 31462, Saudi Arabia

Tel.: (03) 847-1450, Fax: (03) 847-1575
Telex: 803144 KASFIN SJ
E-Mail: avi@avi-sa.com

2.
3.

4.
5.

6.

Monokote® Type Z-106 ve Type Z-106/HY yangın
koruma malzemesi içinde topaklanmış veya donmuş
parçalar var ise kullanılmamalıdır.
Monokote® y e r i n d e k i o r t a l a m a k u r u m a
i l e e n a z 352 kg/m3 (22 lb/ft3) yoğunluğuna
ulaşmalıdır.
Monokote® çalışma sahasında su ile karıştırılmak
üzere formüle edilmiştir.
Monokote Akseleratör Monokote®Type Z- 106/HY
karakteristik özelliklerini yükseltmk ve ürün verimini
arttırmak için kullanılabilir. Monokote Akseleratör
püskürtme tabancası içerisinde bulunan Monokote®
Type Z-106/HY ya enjekte edilir. Monokote
Akseleratör üretici tavsiyesine uygun olarak
karıştırılmalı ve kullanılmalı.
Monokote® standart sıva tipi ekipmanı veya helezon
tipi karıştırıcı/pompa üniteleri ile doğrudan çeliğin
üzerine uygulanmaktadır, uygulama yapılacak katman
sayısı işin ihtiyacına göre değişecektir. Doğru ölçüdeki
nozül ve tabanca uzatma parçası ve nozüldeki hava
çıkış basıncının yaklaşık 38 kPa (20 psi) olması doğru
yoğunluğu, tutunmayı ve görünümü sağlayacaktır.

Isı ve Havalandırma
a) 4.4 OC (40 OF) üzerindeki hava veyüzey sıcaklığı
uygulamadan 24 saat öncesine ve Monokote
uygulandıktan 24 saat sonrasına kadar sağlanmalıdır.
b) Yangın Koruma Kaplamanın uygulamasından sonra
kuruma için gerekli iyi havalandırmanın sağlanması
gereklidir. Doğal havalandırmadan yoksun kapalı
alanlarda malzeme tamamen kuruyana kadar saatte en
az 4 kez havanın tamamen değişimi sağlanacak şekilde
havalandırma sağlanmalıdır.
Field Test
a) ASTM E 605-93, “Standard Test Method for
Thickness and Density of Sprayed Fire Resistive
Material Applied to Structural Members” or Uniform
Building Code Standard No. 7-6 “Thickness and
Density
Determination
for
Spray
Applied
Fireproofing” de tarif edilen standartlara göre Taşıyıcı
Elemanlarda Üzerine Sprey Edilen Yangın Koruma
Kaplamalarında Kalınlık ve Yoğunluk tespiti için
mimar bağımsız bir laboratuarı seçer ve işin sahibi de
ödemesini yapar.
b) Mimarın seçtiği test laboratuarı rastgele örnekler alarak
ASTM E 736’ ya göre yangın koruma kaplamasının
kopma mukavemetini ölçümleyecektir ve işin sahibi
bununla ilgili ödemeleri yapacaktır.
Yukarıda tariflenen testler daha önceden belirlenmiş
uygulama alanından alınacaktır ve sonuçları daha sonra
yapılacak bir toplantıda tüm taraflara sunulmalıdır.
Safety
a) Monokote ıslak olduğunda kaygandır. Ana is slippery
when wet. Ana müteahhit ve uygulayıcı “ISLAKKEN
KAYGANDIR” uyarı işaretini yerleştirmekle
sorumludurlar. Yangın koruma maalzemesiyle irtibatta
olunan tüm sahalara işaretler yerleştirilmelidir. Tüm
çalışma alanlarında kaymaz yüzeyler kullanılmalıdır.
b) Monokote® Type Z- 106 ve Type Z-106/HY için
Material Safety Data Sheet (Ürün Güvenlik Föyü) talep
üzerine temin edilir .
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