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hakkımızda...

Ankara Alçı Maden Kimya İnşaat Nakliye San. ve Tic .A.Ş
Konya yolu 29.Km Oğulbey Mahallesi’ndeki tesislerinde 1979
yılında alçı ve alçı bazlı yapı malzemeleri üretimine başlayarak milli
ekonomideki özgün yerini almıştır. 2000 yılına kadar 20 Bin Ton/Yıl
kapasite ile sadece kartonpiyer alçısı üretilmiştir.2000 yılından
itibaren Saten Perdah Alçısı,Perlitli Sıva Alçısı,Makine Sıva Alçısı,
Derz Alçısı ve Brüt beton Astarı üreterek ürün sayısını arttırmanın
yanında Lucaser markası ile Çimento Bazlı yapı kimyasallarını da
sizlerin hizmetine sunmuştur. 2007 yılının Ağustos ayından itibaren
102.000 Ton/Yıl kapasiteli bilgisayarlı modern teknoloji kullanılarak
el değmeden alçı üreten yeni fabrikamız Lucaser Gips markası ile
hizmetinize girmiştir.
Amacımız en kaliteliyi an uygun fiyatla tüketicilerimize
sunmaktır. Bu itibarla yeni ve modern laboratuarlarımızda AR-GE
çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Gelecekte tüketicilerimize
ALÇI bazlı yeni ürünleri en üst kalitede sunmayı amaçlıyoruz.
2005 yılında Set Yapı Ürünleri Ltd. Şti. ile birleştik. Yapı
kimyasalı ünitemiz; Fayans ve Seramik Yapıştırıcısı,Granit
Yapıştırıcı, Mermer Yapıştırıcısı, Flex Yapıştırıcılar, Yalıtım malzemeleri yapıştırıcı ve sıvaları, Tamir harçları, Cam tuğla harçları, derz
dolgu malzemeleri, dekoratif sıvalar ve çimento bazlı özel
yapıştırıcıları üretmektedir. Yapı kimyasalı ürünlerimiz, Lucaser
markası ile hizmetinizdedir.
Ankara Alçı Maden Kimya İnşaat Nakliye San. ve Tic. A.Ş halka
hizmet hakka hizmettir prensibi ile çeyrek asırlık deneyimini sizlere
sunmaktadır.
İşiniz ya da ihtiyacınız Alçı ve Yapı kimyasalları ise lütfen bizi
arayınız.

about us...

Ankara Alçı Maden Kimya İnşaat Nakliye San. Ve Tic. A.Ş.
(Ankara Plaster, Mining, Chemistry, Construction, Shipment
Industry and Trade Inc. Co.) started manufacturing plaster and
plaster based construction products in its own facility located in
“Konya yolu 29. Km. Oğulbey” in the year 1979. Only moulding
plaster has been manufactured until the year 2000 with a
manufacturing capacity of 20 thousan Tons / years. Our company
has been manufacturing Satin, White, Perlite Plaster and Machine
Plaster and cement based structure chemicals since the year
2000.Our new factory manufacturing plaster with a capacity of
102.000 tons/year by using modern computer technology has
entered into service in the August of the year 2007.
Our aim is to present the best quality products to our
customers with the most suitable prices. In this respect, our
research & development works are continuing in our new and
modern laboratories. We are aiming to present new PLASTER
based products of best quality to our customers in the future.
Our department of structure chemicals has unified its power
with the Set yapı Ürünleri Ltd. Şti. (Set Structure Products Limited
Co.) and Ankara alçı A.Ş. (Ankara Plaster Inc. Co.) in the year
2005 and extended its product range. Our unit of structure
chemicals manufactures Tile Adhesives, Granite Adhesives,
Marble Adhesives, Flex Adhesives, Isolation products, adhesives
and plasters, Repair mortars, Glass brick mortars, Joint Filters
and special cement based adhesives.
Ankara Alçı Maden Kimya İnşaat Nakliye San. Ve Tic. A.Ş.
(Ankara Plaster, Mining, Chemistry, Construction, Shipment
Industry and Trade Inc. Co.) is presenting the experience of a
quarter century to you with the principle of “the service to the
people is the service to the great god”
If you are dealing with Plasters or Structure Chemicals, Please
call us.

kalite politikamız
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FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICISI

KULLANIM ve UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler toz, yağ ve kirden temizlenmelidir.
25 kg Lucaser temiz bir kap içerisinde 6-7 litre (%30) su ile macun haline
gelinceye kadar karıştırılır. (Karışımın homojen olması için düşük devirli el
mikseri ile karıştırmak daha iyi sonuç verir.) Macun 10 dk. dinlendirilip, tekrar
karıştırılır.
Dinlendirilmiş yapıştırıcı mala ile uygulanılacak zemine yayılır. Özel seramik
tarağı ile taraklanır. Uygulanacak zemin döşenmeye hazırdır. Lucaser ile
döşenen zemin veya duvarlar 21-30 saat sonra kullanılacak duruma gelir.
Düzgün sıvayla yapılmış yüzeyler ile şap veya mozaik yapılmış yerlerde güvenle
kullanılır.
Pota ömrü 2-4 saattir.
Açık bekleme süresi 35 dakikadır.
Açık bekleme süresi ve pota ömrü dolmuş harçla yaışptırma yapılmaz.
Bu durumda harçlı yüzey temizlenerek tekrar uygulamaya hazır hale getirilir.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
TANIMI
Çimento bazlı hidrolik bağlayıcılı,
iç ve dış mekanlarda, özel dolgu
malzemeleri ve kimyasal
karışımlarda geliştirilmiş yatay ve
düşey dekoratif tuğla, porselen,
karo, seramik, granit gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılabilme
özelliğine sahip C-1 sınıfında normal
sertleşen çimentolu yapıştırıcıdır.

Döşenen kısımlar 21-30 saat sonra kullanılacak duruma gelir.
Ortam ve zemin sıcaklığı +5 °C altında veya +35 °C’nin üzerindeyken direkt
yakıcı güneş ve sert rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
Fayans ve seramikler yapıştıktan sonra; zemindeki derzler 46 saat,
duvardaki derzler 24 saat sonra doldurulur.
Bu harç çimento esaslıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır.
Hazırlanmış harcın içerisine dışarıdan başka madde ilave etmeyiniz.

RENK
Gri toz.

DEPOLAMA
Kuru ortamda orjinal ambalajında 10 ay depolanabilir.
Stokta tahta palet üzerine üst üste 10 torbadan fazla koymayınız.

TILE AND CERAMIC ADHESIVE MORTAR

USAGE AND APPLICATION
The application surfaces must be clean. The painted surfaces must be
cleaned with small strokes and an area for adhering the Lucaser product
must be created.
25 kgs of Lucaser product is mixed in a clean cup with 6-7 litres of water
(%30) until it takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture is
desired, you can use low speed hand mixer) Then the mixture is rested for
10 minutes and then mixed again and used.
The adhesive which is in the form of paste is spread around the surface to
be applied with the help of a trowel. Then the paste is raked with a special
ceramic rake and the surface becomes ready for laying. The surface
covered with Lucaser will become ready for using after 21-30 hours.
The substance can be used on the surfaces plastered properly and the
surfaces on which screed and mosaic is applied.
The pot life of the adhesive is 2-4 hours
The open waiting time of the adhesive is 25 minutes.
Please do not use the mixture after the open waiting time and pot life has
expired. In this condition the mortared surface is cleaned and becomes
ready for application.

ATTENTION FOR USER
The furnished part becomes ready for use only after 21-30 hours later.
The applications should not be carried out when the ambiance and floor
temperature for the application is lower then +5 °C and higher than +35 °C and
under burning sun and high wind.
The joints on the floor are filled 46 hours later than the tiles and ceramics are
adhered and the joints on the walls are filled 24 hours later than the tiles and
ceramics are adhered.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented.
No other substance must be added into the prepared mortar.

COLOUR

INTRODUCTION
Cement based C1- Class normal
hardening adhesive with hydraulic
binder & developed with special
filling substances and chemical
mixtures which is used in indoor and
outdoor locations for adhering the
products such as porcelain tile and
marble in the vertical and horizontal
surfaces of granites, natural stones,
marble, travertine, tile, glass mosaic
and decorative bricks.

Gray, powder.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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EXPORT FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICISI

KULLANIM ve UYGULAMA
Uygulanacak yüzeyler temiz olmalıdır. Boyalı zeminler küçük darbelerle
temizlenmeli, tozu alınmalı Lucaser’in yapışacağı alan yaratılmalıdır.
25 kg Lucaser temiz bir kap içerisinde 6-7 litre (% 30) su ile macun haline
gelinceye kadar karıştırılır. (Karışımın homojen olması için düşük devirli el
mikseri ile karıştırmak daha iyi sonuç verir.) Macun 10 dk. dinlendirilip, tekrar
karıştırılır.
Macun halindeki yapıştırıcı mala ile uygulanılacak zemine yayılır. Özel seramik
tarağı ile taraklanıp döşemeye başlanır.
Düzgün sıva yapılmış yüzeyler ile şap veya mozaik yapılmış yerlerde güvenle
kullanılır.
Pota ömrü 2-4 saattir.
Açık bekleme süresi 25 dakikadır.
Açık bekleme süresini ve pota ömrünü aştıktan sonra yapıştırma yapılmaz.
Bu durumda harçlı yüzey temizlenerek tekrar uygulamaya hazır hale getirilir.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
TANIMI
Çimento bazlı, hidrolik bağlayıcılı, iç
ve dış mekanlarda, özel dolgu
malzemeleri ve kimyasal karışımlarla
geliştirilmiş yatay ve düşey
yüzeylerde granit, doğal taş,
traverten, fayans, cam mozaik,
mermer, dekoratif tuğla, porselen
karo gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılabilme özelliğine sahip.
C-1 sınıfında normal sertleşen
çimentolu yapıştırıcıdır.

Döşenen kısımlar 21-30 saat sonra kullanılacak duruma gelir.
Ortam ve zemin sıcaklığı +5 °C altında ve +35 °C’nin üzerindeyken
uygulama yapılmaz.
Direkt yakıcı güneş ve sert rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
Fayans ve seramikler yapıştıktan sonra zemindeki derzler 46 saat, duvardaki
derzler 24 saat sonra doldurulur.
Bu harç çimento esaslıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır.
Hazırlanmış harcın içerisine dışarıdan başka madde ilave etmeyiniz.

RENK
Gri toz.

DEPOLAMA
Kuru ortamda orijinal ambalajında 10 ay depolanabilir.
Stokta tahta palet üzerine üs üste 10 torbadan fazla koymayınız.

EXPORT TILE AND CERAMIC ADHESIVE

USAGE AND APPLICATION
The application surfaces must be clean. The painted surfaces must be
cleaned with small strokes and an area for adhering the Lucaser product
must be created.
25 kgs of Lucaser product is mixed in a clean cup with 6-7 litres of water
(%30) until it takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture is
desired, you can use low speed hand mixer) Then the mixture is rested for
10 minutes and then mixed again and used.
The adhesive which is in the form of paste is spread around the surface to
be applied with the help of a trowel. Then the paste is raked with a special
ceramic rake and the surface becomes ready for laying. The surface
covered with Lucaser will become ready for using after 21-30 hours.
The substance can be used on the surfaces plastered properly and the
surfaces on which screed and mosaic is applied.
The pot life of the adhesive is 2-4 hours
The open waiting time of the adhesive is 25 minutes.
Please do not use the mixture after the open waiting time and pot life has
expired. In this condition the mortared surface is cleaned and becomes
ready for application.

ATTENTION FOR USER
The furnished part becomes ready for use only after 21-30 hours later.
The applications should not be carried out when the ambiance and floor
temperature for the application is lower then +5 °C and higher than +35 °C and
under burning sun and high wind.
The joints on the floor are filled 46 hours later than the tiles and ceramics are
adhered and the joints on the walls are filled 24 hours later than the tiles and
ceramics are adhered.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented.
No other substance must be added into the prepared mortar.

COLOUR

INTRODUCTION
Cement based C1- Class normal
hardening adhesive with hydraulic
binder & developed with special
filling substances and chemical
mixtures which is used in indoor and
outdoor locations for adhering the
products such as porcelain tile and
marble in the vertical and horizontal
surfaces of granites, natural stones,
marble, travertine, tile, glass mosaic
and decorative bricks.

Gray, Powder.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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FLEX FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICISI

KULLANIM ŞEKLİ
Uygulanacak yüzey temizlendikten sonra 25 kg Flex Yapıştırıcısı 6-7 Lt. su ile
macun kıvamına gelene kadar karıştırılır (Düşük devirli el mikseri ile yapılan karışım
daha homojen sonuç verir.) Hazırlanan karışım 10 dakika dinlenmeye bırakılır,
daha sonra tekrar karıştırılarak uygun mala ile yüzeye yayılır. Döşenecek
malzemenin ebadına göre uygun taraklama yapılıp uygulamaya geçilir.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekanlarda
Elastikiyet isteyen yüzeylerde
Granit ve mermer yapıştırmasında
Düşey ve yatay granit uygulamalarında
Cam, porselen ve granit uygulamalarında kullanılır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE

TANIMI
Büyük ve küçük boyutlu granit, fayans,
çini, cam mozaik, porselen karo ve
mermer gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan çimento bazlı ve sert
agrega içeren polimer reçine takviyeli,
su geçirimsizliği yüksek, elastikiyeti ve
bağlayıcı gücü bulunan yapıştırma
harcıdır. İç ve dış mekanlarda, dayanıklı
mukavemeti yüksek yapıştırıcıdır.

Harcın sertleşmesi için gerekli süre 48 saattir.
Harcın kullanım süresi maksimum 4 saattir, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar
kullanmayınız.
Flex Yapıştırıcısı uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
Direkt güneş altında uygulanmamalıdır
Hazırlanan karışıma hiç bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir
Uygulama duvarda ise 12 saat zeminde ise 36 saat sonra derz çekilmelidir.
Çimento içerdiği için göz ve el temasından kaçınılmalıdır. Göz temasında bol su ile
yıkanmalıdır.

RENK
Gri toz.

DEPOLAMA
Flex Yapıştırıcının nemsiz ve kuru ortamdaki raf ömrü 10 aydır.
Tahta palet üzerinde en fazla üst üste 10’ar adet istiflenir.

FLEX TILE AND CERAMIC ADHESIVE

USAGE
25 kgs of Flex Adhesive product is mixed in a clean cup with 6-7 litres of water until it
takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture is desired, you can use low
speed hand mixer.) Then the mixture is rested for 10 minutes and then mixed again
and spread around the surface with a suitable trowel. Then the paste is raked with a
special ceramic rake and the surface becomes ready for laying. On condition that
more than 25 minutes time passed from the process, the application should not be
carried out and the mortar must be dismounted. Maximum usage period of the
mortar is 4 hours, please do not use again by mixing it with water or dried mortar.

APPLICATION FIELDS
In indoor and outdoor locations.
In surfaces needing elasticity
For adhesion of marbles and granites
In horizontal granite applications
In glass and porcelain granite applications.

ATTENTION FOR USER
The necessary time for hardening of the mortar is 48 hours.
Maximum usage period of the mortar is 4 hours, please do not use again by mixing it
with water or dried mortar.
The application heat of the Flex Adhesive applications should be between +5°C and
+35°C.
The adhesive should not be applied under direct sun light.
No other substance must be added into the mixture prepared
If the application is carried out in the wall, the grouting should be done after 36 hours.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented rinse with
water in case of eye contact.

COLOUR
Gray, powder.

STORING

INTRODUCTION
Cement based, polymer resin mixed
adhesive substance having elasticity
and adhesion strength & whose
water-tightness is high and
containing hard aggregate used in
the adhesion of small and large
sized granites, tile, porcelain, glass
mosaic, glazed tile, slate and marble
in indoor and outdoor locations as
well the locations desired to be
resistant to the frosts.

The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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DERZ DOLGU

JOINT FILTER

KULLANIM ŞEKLİ
20 kg Lucaser Derz 6 - 6.5 Lt. su ile macun kıvamına gelene kadar karıştırılır.
(Düşük devirli el mikseri ile karışım yapılması daha homojen kıvam sağlanır.)
Hazırlanan karışım 10 dakika dinlenmeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılarak
derz aralarına doldurulur. Uygulamadan 45 dk. sonra yüzey nemli bir süngerle
temizlenir.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekanlarda
Fayans ve seramik uygulamalarında
Yatay ve dikey granit uygulaması
Mermer ve dogaltaş uygulamalarında
Cam mozaik uygulamalarında

ÖZELLİKLERİ
Düzgün ve pürüzsüz yüzey sağlar. Kolay temizlenir. Su tutucudur. Çeşitli Renk seçeneğine
sahiptir.
Kullanıma alma süresi: 1 gün sonra
Eğilme Mukavemeti: >3,5 N/mm² (EN 12808-3)
Basma Mukavemeti: >15 N/mm² (EN 12808-3) - Uygulama Sıcaklığı: +5°C / +35°C

TANIMI
Granit, seramik, fayans, mermer, cam
mozaik, doğal taş ve benzeri yüzey
kaplama malzemelerinin derz
boşluklarının doldurulmasında
kullanılır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Uygulama yapılacak yüzey tutunmayı engelleyici toz, yağ vb. gevşek parçalardan
arındırılmalıdır.
Uygulama rüzgarlı, sıcak ve aşırı güneşli ortamlarda yapılmamalı, çok emici özelliği olan
yüzeyler suyla Islatıldıktan sonra işlenmelidir
Hazırlanan harcın kullanım süresi 4 saati geçerse su ile karıştırıp tekrar kullanmayınız.
Çimento içerdiği için göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır. Göz temasında bol su ile
yıkanmalıdır.
Hazırlanan karışıma hicbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
Uygulama +5 °C ile +35 °C arası sıcaklıklarda yapılmalıdır.
Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.

RENK
Beyaz, bej, mavi, açık mavi, gri, pembe, kahverengi, siyah, krem, yeşil.

DEPOLAMA
Kuru ortamda orijinal ambalajında 8 ay depolanabilir.
Stokta tahta palet üzerine üs üste 10 torbadan fazla koymayınız.
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USAGE
25 kgs of Lucaser Joint Filter product is mixed in a clean cup with 6 - 6,5 litres of
water until it takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture is desired, you
can use low speed hand mixer.) Then the mixture is rested for 10 minutes and then
mixed again and applied in joints. The surface is cleaned with a moisturized sponge
45 minutes after the application.

APPLICATION FIELDS
In indoor and outdoor locations.
Filling of the joints of the ceramic tile coatings.
In horizontal granite applications
In natural stone and marble applications.
In glass mosaic applications

PROPERTIES
The product provides a smooth and clear surface, can be cleaned easily, it is a
water retaining product and has a wide range of colour options,
Using time: after 1 day - Bending strength >3,5 N/mm² (EN 12808-3)
Compression Strength: >15 N/mm² (EN 12808-3)
Application heat: +5°C / +35°C

ATTENTION FOR USER
The joints must be cleaned from dust soil and such substances which will prevent
adhesion.
The application should not be done in quick drying in windy and sunny weather
conditions, the absorbing surfaces must be vaporized first.
Maximum usage period of the mortar is 4 hours, please do not use again by mixing it
with water.
Lucaser Joint Filter product is rested for 10 minutes and then mixed again
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented Rinse with
water in case of eye contact.
No other substance must be added into the prepared mortar
The application heat should be between +5°C and +35°C. Do not carry out any
application in degrees higher or lower than the degrees stated.

INTRODUCTION
This product is used in filling of the
joints of the coating materials such as
ceramic, tiles, granite, marble, glass
mosaic, natural stone etc.

COLOUR
White, beige, blue, light blue, gray, pink, brown, black, cream, green.

STORING
The substance can be stored in dried places for 8 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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FLEX DERZ DOLGU

FLEX JOINT FILTER

KULLANIM ŞEKLİ
20 kg Lucaser Flex Fuga 6-7 lt. su ile macun kıvamına gelene kadar karıştırılır.
(Düşük devirli el mikseri ile karışım yapılması daha homojen bir kıvam sağlar.)
Hazırlanan karışım 10 dakika dinlenmeye bırakılır, daha sonra tekrar karıştırılır.
Derz dolgu 1-6 mm veya 6-15 mm kalınlığındaki kauçuk uçlu spatula ile
uygulanır. Uygulamadan 45 dakika sonra yüzey nemli bir sünger ile temizlenir.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekanlarda,
Seramik ve fayans döşemelerinin derz aralarının dolgusunda,
İnce sıvanmış yüzeylerin kılcal çatlaklarını doldurmada,
Cam mozaik uygulamalarında,
Mermer yapıştırılmasında,
Granit uygulamalarında,

ÖZELLİKLERİ

TANIMI
Seramik, fayans, granit, mermer,
cam mozaik, doğal taş vb. gibi
kaplama malzemelerinin derz
boşluklarının doldurulmasında
kullanılır.

Düzgün ve pürüzsüz yüzey sağlar. Kolay temizlenir. Su tutucudur. Çeşitli renk
seçeneklerine sahiptir.
Kullanıma alma süresi: 1 gün sonra,
Eğilme mukavemeti: >3,5 N/mm_ (EN 12808-3),
Basma mukavemeti: >15 N/mm_ (EN12808-3),
Uygulama sıcaklığı: +5 °C / +35 °C

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Uygulanacak derz araları toz topraktan arındırılmalıdır.
Derz dolgu uygulaması +5°C - 35°C arası sıcaklıklarda yapılmalıdır.
Harcın sertleşmesi için gerekli süre 48 saattir.
Harcın kullanım süresi maksimum 4 saattir, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar
kullanılmamalıdır.
Uygulama kalınlığı 3-7 mm arasında olmalıdır.
Direk güneş altında uygulanmamalıdır.
Çimento içerdiği için göz ve el temasından kaçınılmalıdır. Göz temasında bol su ile
yıkanmalıdır.

RENK
Beyaz, bej, mavi, açık mavi, gri, pembe, kahverengi, siyah, krem, yeşil

DEPOLAMA
Nemsiz ve kuru ortamdaki raf ömrü 6 aydır.
Stokta tahta palet üzerine üst üste 10 torbadan fazla koymayınız.
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USAGE
25 Kgs. of Lucaser Flex Fuga product is mixed in a clean cup with 6-7 litres of water
until it takes the form of paste.( If a more homogeneous mixture is desired, you can
use low speed hand mixer) Then the mixture is rested for 10 minutes and then mixed
again. The joint filter is applied with the help of a 1-6 mm or 6-15 mm thick rubber
tipped trowel. The surface is cleaned with a moisturized sponge 45 minutes after the
application. Maximum usage period of the mortar is 4 hours, please do not use again
by mixing it with water or dried mortar.

APPLICATION FIELDS
In indoor and outdoor locations.
Filling of the joints of the ceramic tile coatings.
Filling of the hair cracks of thin plastered surfaces.
In glass mosaic applications
For adhesion of marbles
In horizontal granite applications

PROPERTIES
The product provides a smooth and clear surface, can be cleaned easily, it is a
water retaining product and has a wide range of colour options,
Using time: after 1 day
Bending strength: >3,5 N/mm² (EN 12808-3)
Compression Strength: >15 N/mm² (EN 12808-3)
Application heat: +5°C / +35°C

ATTENTION FOR USER
The joints must be cleaned from dust soil etc.
The application heat of the joint filter applications should be between +5°C and +35°C.
The necessary time for hardening of the mortar is 48 hours.
Maximum usage period of the mortar is 4 hours, please do not use again by mixing it
with water or dried mortar.
The application thickness should be between 5 – 10 mm.
The filter should not be applied under direct sun light.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented Rinse with
water in case of eye contact.

INTRODUCTION
This product is used in filling of the
joints of the coating materials such as
ceramic, tiles, granite, marble, glass
mosaic, natural stone etc.

COLOUR
White, beige, blue, light blue, gray, pink, brown, black, cream, green.

STORING
The substance can be stored in dried places for 6 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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GRANİT YAPIŞTIRICISI

GRANITE ADHESIVE

KULLANIM ŞEKLİ
Lucaser Granit Yapıştırıcısının uygulama yapılacağı yüzey, tutunmayı
engelleyici toz, yağ vb. malzemelerden arındırılmalıdır.
1 torba Lucaser 7,5 - 8 Lt. su ile macun kıvamına gelene kadar karıştırılır.
(Düşük devirli el mikseri ile yapılan karışımdan daha homojen bir sonuç
alınır.) Hazırlanan karışım 10 dakika dinlendirilip tekrar karıştırılır.
Hazırlanan harç 3 - 10 mm kalınlığında yüzeye uygulanır, taraklanır ve
seramik yapıştırılır.
Hazırlanan harcın kullanım süresi 4 saattir.

KULLANIM ALANLARI
İç ve dış mekanlar
Elastikiyet isteyen yüzeylerde uygulanır
Yatay ve dikey granit uygulamalarında
Granit yapıştırmasında
Mermer yapıştırmasında, cam tuğla uygulamalarında yüksek verimli
yapıştırıcıdır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
TANIMI
İç ve dış mekanlarda granit, fayans,
seramik, cam mozaik, porselen karo,
çini ve mermer gibi malzemelerin
yapıştırılmasında kullanılan çimento bazlı
polimer takviyeli su geçirimsizliği, yüksek
C-2 sınıfı elastikiyetli yapıştırıcıdır.

Zeminin iyice temizlenmesine dikkat ediniz.
Uygulama rüzgarlı, aşırı sıcak ortamlarda yapılmamalı, çok emici özelliği olan
yüzeyler suyla Islatıldıktan sonra işlenmelidir
Büyük ebatlı yapıştırma uygulamasında mutlaka çift taraflı yapıştırma yapılmalıdır.
Çimento içerdiği için göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır. Göz temasında bol su
ile yıkanmalıdır.
Hazırlanan karışıma hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
Uygulama +5 °C ile +35 °C arası sıcaklıklarda yapılmalıdır. Belirtilen uygulama
yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.

RENK
Gri ve beyaz, toz.

DEPOLAMA
Kuru ortamda orijinal ambalajında 10 ay depolanabilir.
Stokta tahta palet üzerine üs üste 10 torbadan fazla koymayınız.
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USAGE AND APPLICATION
25 kgs of Lucaser Granite Adhesive must be cleaned from dust soil and such
substances which will prevent adhesion.
The product is mixed in a clean cup with 7,5-8 litres of water until it takes the form
of paste. (If a more homogeneous mixture is desired, you can use low speed
hand mixer) Then the mixture is rested for 10 minutes and then mixed again
The mixture is spread on the surface leaving a 3-10 mm thickness with the help
of a trowel and raked and then the ceramics are adhered.
Maximum usage period of the mortar is 4 hours

ATTENTION AREAS
In indoor and outdoor locations.
In surfaces needing elasticity
In horizontal granite applications
For adhesion of marbles. The product is a strong adhesive which can be
used in glass, porcelain and mosaic applications.

ATTENTION FOR USER
The application surface must be cleaned from dust soil and such substances
which will prevent adhesion.
The application should not be done in quick drying in windy and sunny weather
conditions, the absorbing surfaces must be vaporized first.
Maximum usage period of the mortar is 4 hours, please do not use again by
mixing it with water.
Lucaser Granite Adhesive product is rested for 10 minutes and then mixed again
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented Rinse
with water in case of eye contact.
No other substance must be added into the prepared mortar
The application heat should be between +5°C and +35°C. Do not carry out any
application in degrees higher or lower than the degrees stated.

INTRODUCTION
Cement based, polymer mixed
elastic adhesive substance having a
high level of water-tightness used in
the adhesion of granites, tile,
porcelain, glass mosaic, glazed tile,
slate and marble in indoor and
outdoor locations.

COLOUR
Gray and white, powder.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI

KULLANIM ŞEKLİ
25 kg Lucaser Yalıtım Plakası Yapıştırıcısı temiz bir kap içinde 6-7 Lt su ile
macun kıvamına gelene kadar karıştırılır. (Düşük devirli el mikseri ile karışım
homojen bir hale getirilir.) Karışım 10 dakika dinlendikten sonra tekrar
karıştırılır. Yüzeye mala ile 3-4 mm kalınlığında yayılır, Uygun bir basınçla
yüzeye yapıştırılan plakalar terazi ile şakule getirilir. Harç yeterli kürü alınca
yalıtım plakaları dübellenir.

UYGULAMA ALANLARI
İç mekanlarda duvar, taban ve tavanlarda yapılan izalasyon uygulamasında
ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında
Dış mekanlarda cephe giydirme levhalarının yapıştırılmasında
Elastikiyet istenen yüzeylere plaka yapıştırılmasında
İnce sıva tamirlerinde
Söve ve dekoratif levhaları yapıştırmada

UYGULAYICININ DİKKATİNE
TANIMI
Isı yalıtımında, polistiren sert köpük
ve ısı yalıtım levhalarının
yapıştırılmasında kullanılan çimento
esaslı, polimer katkılı yapıştırıcıdır.

Hazırlanan karışıma hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
Hazırlanan harcın kullanım süresi maksimum 4 saattir
Çimento içerdiği için göz ve el temasından kaçınılmalıdır. Göz temasında bol
su ile yıkanmalıdır.

RENK
Gri toz.

DEPOLAMA
Kuru ortamda orijinal ambalajında 10 ay depolanabilir.
Stokta tahta palet üzerine üs üste 10 torbadan fazla koymayınız.

ISOLATION PLATE ADHESIVE

USAGE
25 Kgs. of Lucaser Isolation Plate Adhesive product is mixed in a clean cup
with 6-7 litres of water until it takes the form of paste.( If a more homogeneous
mixture is desired, you can use low speed hand mixer) Then the mixture is
rested for 10 minutes and then mixed again. The mixture is spread on the
surface leaving a 2-2,5 mm thickness with the help of a trowel. The plates are
adhered to the surface with an appropriate pressure and plumbed with balance.
The isolation plates are plugged when the mortar takes the desired cure.

ATTENTION AREAS
In adhesion of heat isolation plates established on ceilings, walls or the floors of
indoor and outdoor location.
In adhesion of curtain wall systems in outdoor locations.
In adhesion of the surfaces needing elasticity
In plastering of isolation panel plates
In thin plaster repairs.

ATTENTION FOR USER
Isolation Plate Adhesive is rested for 10 minutes after it takes the form of paste
and then mixed again
No other substance must be added into the prepared mortar
Maximum usage period of the mortar is 4 hours,
This mortar is cement based.
Eye and skin contact should be prevented rinse with water in case of eye
contact.

INTRODUCTION
This product is a cement based,
polymer mixed plaster to be used in
adhesion of polystyrene rigid foam
and plates of the heat isolation
systems.

COLOUR
Gray, powder.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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YALITIM VE LİFLİ YALITIM LEVHA SIVA HARCI

KULLANIM ŞEKLİ
25 kg Lucaser Yalıtım Levha sıva harcı temiz bir kap içinde 6-7 Lt su ile macun
kıvamına gelene kadar karıştırılır. Karışım 10 dakika dinlendikten sonra tekrar
karıştırılır. Yüzeye mala ile 2 mm kalınlığında yayılır. Daha sonra üzerine sıva
filesi çekilir. File yerleşiminden 3-4 saat sonra ikinci sıva uygulanır. 7 gün sonra
da 1- 1,5 mm son perdah uygulaması yapılır. Bu işlem bittikten sonra sıva
kurumaya bırakılır.

UYGULAMA ALANLARI
TANIMI
Duvar, taban ve tavana uygulanmış ısı
yalıtımında, polistiren sert köpük ve
levhaların sıvanmasında kullanılan
çimento esaslı, polimer katkılı kimyasal
malzemelerle zenginleştirilmiş, yüksek
performanslı sıva harcıdır.

İç mekanlarda duvar, taban ve tavanlarda yapılan izolasyon uygulamasında
ısı yalıtım levhası sıvanmasında kullanılır
Dış mekanlarda cephe giydirme levhalarının sıvanmasında
Elastikiyet istenen yüzeylerin sıvanmasında
İnce sıva tamirlerinde kullanılır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Uygulama rüzgar, sıcak ve aşırı güneşli ortamlarda yapılmamalıdır.
Hazırlanan karışıma hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
Uygulama +5 °C ile +35 °C arası sıcaklıklarda yapılmalıdır.
Uygulamada kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
Çimento içerdiği için göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır. Göz temasında
bol su ile yıkanmalıdır.

RENK
Gri toz.

DEPOLAMA
TANIMI
Duvar, taban ve tavana uygulanmış ısı
yalıtımında, polistiren sert köpük ve
levhaların sıvanmasında kullanılan
çimento esaslı, polimer katkılı kimyasal
malzemelerle zenginleştirilmiş, elyaf
katkılı yüksek performanslı sıva harcıdır.
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Orijinal ambalajında kuru ortamda 10 ay depolanabilir.
Tahta Palet üzerinde en fazla 10 adet konulur.

ISOLATION PLATE ADHESIVE

USAGE
25 kgs of Lucaser Isolation Plate Adhesive product is mixed in a clean cup with
6-7 litres of water until it takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture
is desired, you can use low speed hand mixer) Then the mixture is rested for 10
minutes and then mixed again. The mixture is spread on the surface leaving a
2-2,5 mm thickness with the help of a trowel. The plates are adhered to the
surface with an appropriate pressure and plumbed with balance. The isolation
plates are plugged when the mortar takes the desired cure.

APPLICATION AREAS
In adhesion of heat isolation plates established on ceilings, walls or the
floors of indoor and outdoor location.
In adhesion of curtain wall systems in outdoor locations.
In adhesion of the surfaces needing elasticity
In plastering of isolation panel plates
In thin plaster repairs.

ATTENTION FOR USER
Isolation Plate Adhesive is rested for 10 minutes after it takes the form of paste
and then mixed again.
No other substance must be added into the prepared mortar
Maximum usage period of the mortar is 4 hours,
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented rinse
with water in case of eye contact.

INTRODUCTION
This product is a cement based,
polymer mixed plaster to be used in
adhesion of polystyrene rigid foam
and plates of the heat isolation
systems.

COLOUR
Gray, powder.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.

INTRODUCTION
This product is a high performance,
cement based, polymer mixed
plaster developed with chemical
substances to be used in plastering
of polystyrene rigid foam and plates
of the heat isolation systems
established on ceilings, walls or the
floor.
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BEYAZ YAPIŞTIRICI

WHITE ADHESIVE

KULLANIM VE UYGULAMA
Uygulanacak yüzeyler temiz olmalıdır. Uygulanacak zemin toz, yağ ve
boyadan arındırılmalıdır.
25 kg Lucaser temiz bir kap içerisinde 6-7 litre (% 30) su ile macun haline
gelinceye kadar karıştırılır. (Daha homojen olması için düşük devirli el mikseri
ile karıştırmak daha iyi sonuç verir.) Macun 10 dk. dinlendirilip, tekrar
karıştırılır.
Dinlendirilmiş macun mala ile uygulanılacak zemine yayılır. Özel seramik
tarağı ile taraklanır. Uygulanacak zemin döşemeye hazırdır.
Düzgün sıva yapılmış yüzeyler ile şap veya mozaik yapılmış yerlerde güvenle
kullanılır.
Pota ömrü 2-4 saattir.
Açık bekleme süresi 20 dakikadır.
Yapıştırma işlemi açık bekleme süresini ve pota ömrünü aştıktan sonra
yapılmaz. Bu durumda harçlı yüzey temizlenerek tekrar uygulamaya hazır
hale getirilir.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
TANIMI
Çimento bazlı hidrolik bağlayıcılı iç ve
dış mekanlarda, özel dolgu
malzemeleri ve kimyasal karışımlarla
geliştirilmiş granit, doğal taş,
traverten, fayans,cam mozaik,
dekoratif tuğla, porselen, karo ve
mermer yapıştırılmasında kullanılan
yapıştırıcıdır.

Döşenen yüzeyler 21-30 saat sonra kullanılacak duruma gelir.
Ortam ve zemin sıcaklığı +5’C altında, +35’C nin üzerindeyken direkt yakıcı
güneş veya sert rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
Fayans ve seramikler yapıştıktan sonra zemindeki derzler 46 saat,duvardaki
derzler 24 saat sonra doldurulur.
Bu harç çimento esaslıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır.
Göz temasında bol su ile yıkanmalıdır.
Hazırlanmış harcın içerisine dışarıdan başka madde ilave etmeyiniz.

RENK
Beyaz toz.

DEPOLAMA
Orijinal ambalajında Kuru ortamda 8 ay depolanabilir.
Tahta Palet üzerinde en fazla 10 adet konulur.
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USAGE AND APPLICATION
The application surfaces must be clean. The application surface must be purified
from oil, dust and paint.
25 kg of Lucaser product is mixed in a clean cup with 6-7 litres of water (%30) until it
takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture is desired, you can use
low speed hand mixer) Then the mixture is rested for 10 minutes and then mixed
again and used.
The adhesive which is in the form of paste is spread around the surface to be
applied with the help of a trowel. Then the paste is raked with a special ceramic rake
and the surface becomes ready for laying. The surface covered with Lucaser will
become ready for using after 21-30 hours.
The substance can be used on the surfaces plastered properly and the surfaces on
which screed and mosaic is applied.
The pot life of the adhesive is 2-4 hours
The open waiting time of the adhesive is 20 minutes.
Please do not use the mixture after the open waiting time and pot life has expired.
In this condition the mortared surface is cleaned and becomes ready for application.

ATTENTION FOR USER
The furnished part becomes ready for use only after 21-30 hours later.
The applications should not be carried out when the ambiance and floor
temperature for the application is lower then +5 °C and higher than +35 °C and
under burning sun and high wind.
The joints on the floor are filled 46 hours later than the tiles and ceramics are
adhered and the joints on the walls are filled 24 hours later than the tiles and
ceramics are adhered.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented.
No other substance must be added into the prepared mortar.

COLOUR
White, powder.

INTRODUCTION
This product is a cement based
normal adhesive with hydraulic
binder & developed with special
filling substances and chemical
mixtures which is used in indoor and
outdoor locations for adhering the
products such as porcelain tile and
marble in the vertical and horizontal
surfaces of granites, natural stones,
marble, travertine, tile, glass mosaic
and decorative bricks.

STORING
The substance can be stored in dried places for 8 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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GAZ BETON YAPIŞTIRICISI

KULLANIM ŞEKLİ
25 kg Lucaser Gaz Beton Yapıştırıcısı 7 lt. su ile macun kıvamına gelene kadar
karıştırılır. (Düşük devirli el miskeri ile karışım daha homojen bir karışım sağlar.)
Hazırlanan karışım 10 dakika dinlenmeye bırakılır, sonra tekrar karıştırılarak
uygulama yapılır.

UYGULAMA ALANLARI
Gaz beton blok yapıştırmasında
Gaz beton tuğla yapıştırmasında
Pres tuğla yapıştırmasında güvenle kullanılır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE

TANIMI
Çeşitli boyutlarda üretilmiş olan
gaz beton, tuğla ve blokların
sabitlenmesi için kullanılan
çimento esaslı örgü harcıdır.

Harcın sertleşmesi için gerekli süre 36 saattir.
Harcın kullanım süresi maksimum 4 saattir.
Açık bekleme süresini dolduran harcı kullanmayınız.
Uygulama kalınlığı 5-10 mm arasında olmalıdır.
Gaz beton yapıştırıcısı uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
Direk güneş altında uygulanmamalıdır.
Çimento içerdiği için göz ve el temasından kaçınılmalıdır. Gözle temasında bol su
ile yıkanmalıdır.

RENK
Gri toz.

DEPOLAMA
Orijinal ambalajında kuru ortamda 10 ay saklanabilir.
Tahta Palet üzerinde en fazla 10 adet konulur.
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GAS CONCRETE ADHESIVE MORTAR

USAGE
25 Kgs. of Flex Adhesive product is mixed in a clean cup with 6-7 litres of water
until it takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture is desired, you
can use low speed hand mixer) Then the mixture is rested for 10 minutes and
then mixed again and the product becomes ready for application.

APPLICATION AREAS
Adhesion of gas concrete blocks.
Adhesion of gas concrete bricks.
Adhesion of press bricks.

ATTENTION FOR USER
The necessary time for hardening of the mortar is 36 hours.
Maximum usage period of the mortar is 4 hours, please do not use again by
mixing it with water or dried mortar.
The application thickness should be between 5 – 10 mm.
The application heat of the Gas Concrete Adhesive applications should be
between +5°C and +35°C.
The adhesive should not be applied under direct sun light.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented Rinse
with water in case of eye contact.

COLOUR
Gray, Powder.

INTRODUCTION
This product is a cement based
adhesive which is used in fixing of
gas concrete bricks and blocks
manufactured in various sizes.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.

23

TAMİR HARCI

REPAIR MORTAR

KULLANIM ŞEKLİ
25 Kg. Lucaser Tamir Harcı 6-8 Lt.su ile karıştırılarak macun kıvamına gelene
kadar karıştırılır. Daha homojen bir karışım için düşük devirli el mikseri ile
karıştırılıp 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak hazırlanan
karışım tamiratı istenen yüzeye mala ile bastırılarak uygulanır.

UYGULAMA ALANLARI
Duvar, tavan ve kalkmış, dökülmüş sıvaların tamiratında kullanılır.
Beton, bürüt beton gibi yüzeyler ile çimento bazlı sıvaların tümünün
tamiratında kullanılır.
Kırık köşe ve kenar tamiratında kullanılır.
Fayans veya seramiklerin döşenmesi gereken yüzeylerin düzeltilmesinde
kullanılır.
Kırılmış prefabrike beton elemanlarının tamiratında kullanılır.
Donatı demirlerin aşındırması sonucunda hasar görmüş betonların
tamiratında kullanılır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
TANIMI
Çimento bazlı yüksek polimer takviyeli
beton, bürüt beton. Prefabrik beton ve
benzeri yüzeylerin tamiratında
kullanılabilecek ince yataklı tamir
harcıdır.

Ortam ve zemin sıcaklığı +5 °C altında ve +35 °C’nin üzerindeyken yakıcı
güneş ve sert rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
Bu harç çimento esaslıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır.
Hazırlanmış harcın içerisine dışarıdan başka madde ilave etmeyiniz.

25 kgs of Lucaser Repair Mortar product is mixed in a clean cup with 6-8
litres of water until it takes the form of paste. (If a more homogeneous
mixture is desired, you can use low speed hand mixer) Then the mixture is
rested for 10 minutes and then mixed again. The mixture can be applied by
pressing on the surface with the help of a trowel.

APPLICATION AREAS
This product is used for repairing the spilled or damaged plasters of the
walls or ceilings.
It is also used in the repair of cement based, polymer mixed reinforced
concrete, exposed concrete, prefabricated concrete and similar surfaces.
It is used for repairing the broken corners or edges and in adjusting of the
surfaces of tiles or ceramics.
You can also use this product for repairing the concretes damaged by the
abrasion caused by the accessory bars.

ATTENTION FOR USER
The applications should not be carried out when the ambiance and floor
temperature for the application is lower then +5 °C and higher than +35 °C and
under burning sun and high wind.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented.
No other substance must be added into the prepared mortar.

RENK
Gri toz.

DEPOLAMA
Kuru ortamda orijinal ambalajında 10 ay saklanabilir.
Stokta tahta palet üzerine üs üste 10 torbadan fazla koymayınız.
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USAGE

COLOUR

INTRODUCTION
This product is a thin repair mortar to
be used in the repair of cement
based, polymer mixed reinforced
concrete, exposed concrete,
prefabricated concrete and similar
surfaces.

Gray, powder.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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CAM TUĞLA YAPIŞTIRICISI

KULLANIM VE UYGULAMA
Uygulanacak yüzeyler temiz olmalıdır.
25 kg Lucaser temiz bir kap içerisinde 6-7 litre (% 30) su ile macun haline
gelinceye kadar karıştırılır. (Daha homojen olması için düşük devirli el mikseri ile
karıştırmak daha iyi sonuç verir.) Macun 10 dk. dinlendirilip tekrar karıştırılır.
Macun halindeki yapıştırıcı mala ile uygulanılacak zemine yayılır. Lucaser ile
döşenen cam tuğlalar 24-36 saat sonra kullanılacak duruma gelir.
Lucaser Cam Tuğla Yapıştırıcısının pota ömrü 2-4 saattir.
Lucaser Cam Tuğla Yapıştırıcısının açık bekleme süresi 20 dakikadır.
Yapıştırma işlemi açık bekleme süresini ve pota ömrünü aştıktan sonra yapılmaz.
Bu durumda harçlı yüzey temizlenerek tekrar uygulamaya hazır hale getirilir.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Ortam ve zemin sıcaklığı +5 °C’nin altında veya +35 °C’nin üzerindeyken
uygulanmaz.
Direkt yakıcı güneş altında veya sert rüzgarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
Cam tuğla yapıştıktan 24-36 saat sonra kullanılacak duruma gelir.
Bu harç çimento esaslıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır.
Hazırlanmış harcın içerisine dışarıdan başka madde ilave etmeyiniz.

TANIMI
Çimento bazlı hidrolik bağlayıcılı,
özel dolgu malzemeleri ve kimyasal
karışımlarla geliştirilmiş cam tuğla,
granit, doğal taş, traverten, fayans,
dekoratif tuğlalar, porselen ve
mermer gibi malzemelerin
yapıştırılmasında yatay ve düşey
zeminlerde kullanılabilme özelliğine
sahip normal sertleşen çimentolu
yapıştırıcıdır.
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RENK
Beyaz toz.

DEPOLAMA
Kuru ortamda orijinal ambalajında 10 ay saklanabilir.
Stokta tahta palet üzerine üs üste 10 torbadan fazla koymayınız.

GLASS BRICK ADHESIVE

USAGE AND APPLICATION
The application surfaces must be clean. The painted surfaces must be
cleaned with small strokes and an area for adhering the Lucaser product must
be created.
25 kgs of Lucaser product is mixed in a clean cup with 6-7 litres of water
(%30) until it takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture is
desired, you can use low speed hand mixer) Then the mixture is rested for 10
minutes and then mixed again and used.
The adhesive which is in the form of paste is spread around the surface to be
applied with the help of a trowel. The surface covered with Lucaser will
become ready for using after 24-36 hours.
The pot life of the adhesive is 2-4 hours
The open waiting time of the adhesive is 20 minutes.
Please do not use the mixture after the open waiting time and pot life has
expired. In this condition the mortared surface is cleaned and becomes ready
for application.

ATTENTION FOR USER
The applications should not be carried out when the ambiance and floor
temperature for the application is lower then +5 °C and higher than +35 °C and
under burning sun and high wind.
The Glass Brick becomes ready for use only after 24-36 hours later.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented.
No other substance must be added into the prepared mortar.

COLOUR
Gray, powder.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.

INTRODUCTION
Cement based, normal hardening
adhesive with hydraulic binder &
developed with special filling
substances and chemical mixtures
which is used in indoor and outdoor
locations for adhering the products
such as porcelain tile and marble in
the vertical and horizontal surfaces of
granites, natural stones, marble,
travertine, tile, glass mosaic and
decorative bricks.
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CAM MOZAİK YAPIŞTIRICISI

KULLANIM ŞEKLİ
25 kg Lucaser Cam Mozaik Yapıştırıcısı 6 lt. su üzerine dökerek tortu
kalmayacak şekilde düşük devirli mikserde homojen hale gelinceye kadar
karıştırınız.
Harcı 10 dk. dinlendirip tekrar karıştırdıktan sonra yüzeye yayarak uygun dişli
bir mala ile taraklayınız.
Cam mozaik malzemesini 30 dk. içinde yüzeye yapıştırınız.

UYGULAMA ALANLARI
Dış mekanlarda, sıva üstü cam mozaik uygulamalarında
Dış mekanlarda, yatay ve dikey kaplamalarda
Havuz içi cam mozaik uygulamalarında
Porselen mozaiklerin yapıştırılmasında kullanılır.
Bozuk yüzeylere hazır sıva çekmek suretiyle uygulanır.
Alçılı yüzeyleri kazıyıp temizleyerek uygulayınız.
Brüt beton bloklarda astar çekmek suretiyle uygulanır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
TANIMI
Küçük ve büyük boyutlu cam
mozaiklerin ve seramiklerin
yapışmalarında kullanılan çimento
bazlı polimer katkılı yapıştırma
harcıdır.

Harcın sertleşmesi için gerekli süre 48 saattir.
Harcın kullanım süresi maksimum 4 saattir, su veya kuru harç ile karıştırılıp
tekrar kullanmayınız.
Uygulama kalınlığı 5-10 mm arasında olmalıdır.
Cam Mozaik Yapıştırıcısı uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında
olmalıdır. Direkt güneş altında uygulanmamalıdır.
Çimento içerdiği için göz ve el temasından kaçınılmalıdır.
Göz temasında bol su ile yıkanmalıdır.

RENK
Gri, beyaz.

DEPOLAMA
Kuru ortamda orijinal ambalajında 10 ay saklanabilir.
Stokta tahta palet üzerine üs üste 10 torbadan fazla koymayınız.
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GLASS MOSAIC ADHESIVE

USAGE
25 kgs of Lucaser Glass Mosaic Adhesive product is poured into a clean cup
with 6 litres of water slowly and mixed with the help of a low speed hand mixer
until it becomes a homogeneous substance. Then the mixture is rested for 10
minutes and then mixed again and raked with an appropriate toothed trowel
and spread around the surface. The Glass Mosaic substance is adhered on
the surface in 30 minutes.

APPLICATION AREAS
This product can be used in outdoor places
Glass Mosaic applications on plasters
Outdoor places, horizontal and vertical coatings
Glass Mosaic Applications in pools and adhesion of porcelain mosaics.
It is applied on the disturbed surfaces by applying ready made plaster
Apply after cleaning and scraping the plastered surfaces.
The product is applied on the concrete blocks only by priming.

ATTENTION FOR USER
The necessary time for hardening of the mortar is 48 hours.
Maximum usage period of the mortar is 4 hours, please do not use again by
mixing it with water or dried mortar.
The application thickness should be between 5 – 10 mm.
The application heat of the glass mosaic adhesive should be between +5 °C and
+35°C. The adhesive should not be applied under direct sun light.
This mortar is cement based.
Eye and skin contact should be prevented rinse with water in case of eye contact.

INTRODUCTION
Cement based, polymer mixed
adhesive substance used in the
adhesion of small and large sized
glass mosaics and ceramics.

COLOUR
Gray, Powder.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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KENDİNDEN YAYILAN DÜZELTME ŞAPI

KULLANIM ŞEKLİ
Bir torba Lucaser Kendinden Yayılan Düzeltme Şapı 6-7 lt. su ile temiz bir
kap içerisinde düşük devirli el mikseriyle kıvamlaşıncaya kadar karıştırılır.
Hazırlanırken kaba önce su konulur, sonra hazır şap ilave edilir. Daha sonra
harç astar ile kaplanmış yüzeye boşaltılır, eğer gerekirse mala ile düzeltme
yapılabilir. Yüzey yeterince sertleşince trifil yada pervane uygulaması
yapılarak bitirilir.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekanlarda tozumaya karşı direnç isteyen zeminlerde,
Seramik ve benzeri kaplamaların alt zeminlerin düzeltilmesinde,
Orta ve yoğun trafiğe maruz iç zeminlerde.

SELF SPREADING CORRECTING SCREED

USAGE
Lucaser Self Spreading Correcting Screed product is poured into a clean cup
and mixed with 6 litres of water slowly with the help of a low speed hand mixer
until it takes the desired consistency. While this is prepared, water is poured into
a plastic cup and the prepared screed is added and then the mixture is poured
on the surface previously coated with plaster, you can smooth the surface with a
trowel if necessary. The application is finished with threadbare or propeller
applications when the surface becomes hard enough.

APPLICATION AREAS
In indoor and outdoor locations, in surfaces desired to be dust proof,
In correction of the lower surfaces of ceramics and similar coatings,
In indoor locations exposed to medium or intense traffic.

UYGULAYICININ DİKKATİNE

TANIMI
Yüksek dayanımlı çimento bazlı,
korund ve silis ihtiva eden agrega
katkılı, polimer ve diğer kimyasallarla
güçlendirilmiş, tozuma yapmayan ve
kendiliğinden yayılma özelliğine
sahip düzeltme şapıdır. Zamandan
ve işçilikten tasarruf sağlar, 3-7 mm
arasında uygulanır. Geleneksel şapa
göre daha hafiftir.

Döşenen kısımlar 21-30 saat sonra kullanılacak duruma gelir.
Ortam ve zemin sıcaklığı +5 °C altında veya +35°C’nin üzerindeyken
uygulanmaz.
Direkt yakıcı güneş ve sert rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
Uygulama yüzeyi temiz olmalı, toz ve yağdan arındırılmalıdır. Mutlaka su ile
nemlendirilmelidir.
Bu harç çimento esaslıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır. Göz teması
olursa bol su ile yıkanmalıdır.
Hazırlanmış harcın içerisine dışarıdan başka madde ilave etmeyiniz.

RENK
Gri toz.

The furnished part becomes ready for use only after 21-30 hours later.
The applications should not be carried out when the ambiance and floor
temperature for the application is lower then +5 °C and higher than +35 °C and
under burning sun and high wind.
The application surface must be clean and purified from oil and dust and must
be vaporized with water.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented.
No other substance must be added into the prepared mortar..

COLOUR
Gray, Powder.

DEPOLAMA
Orijinal ambalajında kuru ortamda 10 ay saklanabilir.
Tahta palet üzerinde en fazla 10 adet konulur.
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ATTENTION FOR USER

STORING

INTRODUCTION
This product is a high resistant,
cement based, aggregate mixed,
dust proof correcting screed
reinforced with polymer and other
chemicals, containing corundum and
silica, which has the property of self
spreading. It provides saving from
time and labour. The product is
applied between 3-7 mm and this
product is lighter than classic
conventional screeds.

The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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SETKİM FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI

KULLANIM VE UYGULAMA
Uygulanacak yüzeyler temiz olmalı, tozdan, yağdan, kireçten arındırılmalıdır.
25 kg Setkim temiz bir kap içerisinde 6-7 litre (% 30) su ile macun haline
gelinceye kadar karıştırılır. (Daha homojen olması için düşük devirli el mikseri
ile karıştırmak daha iyi sonuç verir.) Macun 10 dk. dinlendirilir, tekrar
karıştırılıp kullanılır.
Macun halindeki yapıştırıcı mala ile uygulanılacak zemine yayılır. Özel
seramik tarağı ile taraklanır. Setkim ile döşenen 21-30 saat sonra kullanılacak
duruma gelir.
Setkim düzgün sıva yapılmış yüzeyler ile şap veya mozaik yapılmış yerlerde
güvenle kullanılır.
Setkim’in pota ömrü 2-4 saattir.
Setkim’in açık bekleme süresi 15 dakikadır.
Yapıştırma işlemi açık bekleme süresini ve pota ömrünü aştıktan sonra
kullanılmaz. Bu durumda harçlı yüzey temizlenerek tekrar uygulamaya hazır
hale getirilir.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
TANIMI
Çimento bazlı hidrolik bağlayıcılı, iç
ve dış mekanlarda, özel dolgu
malzemeleri ve kimyasal karışımlarla
geliştirilmiş Granit, doğal taş,
traverten, fayans, cam mozaik,
porselen, karo, mermer dekoratif
tuğla gibi malzemelerinin yatay ve
düşey yüzeylere yapıştırılmasında
kullanılan C-1 Sınıfında normal
sertleşen çimento bazlı yapıştırıcıdır.

Döşenen kısımlar 21-30 saat sonra kullanılacak duruma gelir.
Ortam ve zemin sıcaklığı +5 °C’nin altında ve +35 °C’nin üzerindeyken
uygulanmaz.
Direkt yakıcı güneş veya sert rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
Fayans ve seramikler yapıştıktan sonra zemindeki derzler 46 saat, duvardaki
derzler 24 saat sonra doldurulur.
Bu harç çimento esaslıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır.
Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız.
Hazırlanmış harcın içerisine dışarıdan başka madde ilave etmeyiniz.

RENK
Gri toz.

DEPOLAMA
Orijinal ambalajında kuru ortamda 10 ay saklanabilir.
Tahta palet üzerinde en fazla 10 adet konulur.
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SETKİM TILE AND CERAMIC ADHESIVE

USAGE AND APPLICATION
The application surfaces must be clean and must be purified from dust, oil or lime.
25 kgs of Setkim product is mixed in a clean cup with 6-7 litres of water (%30) until
it takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture is desired, you can use
low speed hand mixer) Then the mixture is rested for 10 minutes and then mixed
again and used.
The adhesive which is in the form of paste is spread around the surface to be
applied with the help of a trowel. Then the paste is raked with a special ceramic
rake and the surface becomes ready for laying. The surface covered with Setkim
will become ready for using after 21-30 hours.
The substance can be used on the surfaces plastered properly and the surfaces
on which screed and mosaic is applied.
The pot life of the adhesive is 2-4 hours
The open waiting time of the adhesive is 15 minutes.
Please do not use the mixture after the open waiting time and pot life has expired.
In this condition the mortared surface is cleaned and becomes ready for
application.

ATTENTION FOR USER
The furnished part becomes ready for use only after 21-30 hours later.
The applications should not be carried out when the ambiance and floor
temperature for the application is lower then +5 °C and higher than +35 °C and
under burning sun and high wind.
The joints on the floor are filled 46 hours later than the tiles and ceramics are
adhered and the joints on the walls are filled 24 hours later than the tiles and
ceramics are adhered.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented.
No other substance must be added into the prepared mortar.

COLOUR
Gray, powder.

STORING

INTRODUCTION
This product is a Cement based
C1- Class normal hardening
adhesive with hydraulic
binder & developed with special
filling substances and chemical
mixtures which is used in indoor and
outdoor locations for adhering the
products such as porcelain tile and
marble in the vertical and horizontal
surfaces of granites, natural stones,
marble, travertine, tile, glass mosaic
and decorative bricks.

The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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ANKAKİM FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI

KULLANIM VE UYGULAMA
Uygulanacak yüzeyler temiz olmalıdır. Boyalı zeminler küçük darbelerle
temizlenmelidir.
25 kg Ankakim temiz bir kap içerisinde 6-7 litre (% 30) su ile macun haline
gelinceye kadar karıştırılır. (Düşük devirli el mikseri ile karıştırmak daha iyi sonuç
verir.) Karışım 10 dk. dinlendirilip tekrar karıştırılarak kullanılır.
Macun halindeki yapıştırıcı mala ile uygulanılacak zemine yayılır. Özel seramik
tarağı ile taraklanır. Ankakim ile döşenen zemin 21-30 saat sonra kullanılacak
duruma gelir.
Düzgün sıva yapılmış yüzeyler ile şap veya mozaik yapılmış yerlerde güvenle
kullanılır.
Pota ömrü 2-4 saattir.
Açık bekleme süresi 15 dakikadır.
Yapıştırma işlemi açık bekleme süresini ve pota ömrünü aşan harç kullanılmaz.
Bu durumda harçlı yüzey temizlenerek tekrar uygulamaya hazır hale getirilir.

UYGULAYICININ DİKKATİNE

TANIMI
Çimento bazlı hidrolik bağlayıcılı, iç
ve dış mekanlarda, özel dolgu
malzemeleri ve kimyasal karışımlarla
geliştirilmiş granit, doğal taş,
traverten, fayans,cam mozaik,
dekoratif tuğla malzemelerinin yatay
ve düşey yüzeylerde porselen karo
ve mermer gibi malzemelerin
yapıştırılmasında kullanılan C-1
Sınıfında normal sertleşen çimentolu
yapıştırıcıdır.

Döşenen kısımlar 21-30 saat sonra kullanılacak duruma gelir.
Ortam ve zemin sıcaklığı +5 °C’nin altında veya +35 °C’nin üzerindeyken
kullanılmamalıdır.
Direkt yakıcı güneş ve sert rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
Fayans ve seramikler yapıştıktan sonra zemindeki derzler 46 saat, duvardaki
derzler 24 saat sonra doldurulur.
Bu harç çimento esaslıdır. Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır.
Hazırlanmış harcın içerisine dışarıdan başka madde ilave etmeyiniz.

RENK
Gri toz.

DEPOLAMA
Orijinal ambalajında kuru ortamda 10 ay saklanabilir.
Tahta palet üzerinde en fazla 10 adet konulur.
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ANKAKİM TILE AND CERAMIC ADHESIVE

USAGE AND APPLICATION
The application surfaces must be clean. The painted surfaces must be cleaned with
small strokes and an area for adhering the Ankakim product must be created.
25 kgs of Ankakim product is mixed in a clean cup with 6-7 litres of water (%30) until
it takes the form of paste. (If a more homogeneous mixture is desired, you can use
low speed hand mixer) Then the mixture is rested for 10 minutes and then mixed
again and used.
The adhesive which is in the form of paste is spread around the surface to be
applied with the help of a trowel. Then the paste is raked with a special ceramic
rake and the surface becomes ready for laying. The surface covered with Ankakim
will become ready for using after 21-30 hours.
The substance can be used on the surfaces plastered properly and the surfaces on
which screed and mosaic is applied.
The pot life of the adhesive is 2-4 hours
The open waiting time of the adhesive is 15 minutes.
Please do not use the mixture after the open waiting time and pot life has expired. In
this condition the mortared surface is cleaned and becomes ready for application.

ATTENTION FOR USER
The furnished part becomes ready for use only after 21-30 hours later.
The applications should not be carried out when the ambiance and floor
temperature for the application is lower then +5 °C and higher than +35 °C and
under burning sun and high wind.
The joints on the floor are filled 46 hours later than the tiles and ceramics are
adhered and the joints on the walls are filled 24 hours later than the tiles and
ceramics are adhered.
This mortar is cement based. Eye and skin contact should be prevented.
No other substance must be added into the prepared mortar.

COLOUR
Gray, powder.

INTRODUCTION
Cement based C1- Class normal
hardening adhesive with hydraulic
binder & developed with special
filling substances and chemical
mixtures which is used in indoor and
outdoor locations for adhering the
products such as porcelain tile and
marble in the vertical and horizontal
surfaces of granites, natural stones,
marble, travertine, tile, glass mosaic
and decorative bricks.

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF SIVA HARCI
(MİNERAL SIVA HARCI)
KULLANIM ŞEKLİ
Sıva yapılacak yüzeyler toz, kir, vb. etkenlerden temizlenerek uygulama yapılır.
Rüzgarlı ve sıcak havalarda çabuk kuruma olacağından geniş yüzeylerde ek yer izi
olmaması için, bina estetiği göz önünde bulundurularak bir seferde bitirilecek alanlar
seçilmeli, kaplama bandı ile uygulama yapılacak yüzeyin bitim yerleri kaplanmalıdır.
25 kg Dekoratif Sıva 6-7 litre su dolu kaba dökülerek iyice karıştırılmalıdır. (EI mikseri ile
yapılan karışımlar daha güzel sonuçlar verir.) Hazırlanan karışım 5-10 dk. dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.
Uygulanan sıva yaş iken delikli rulo veya taraklı mala ile yüzeye istenilen desen
verilebilir.
Uygulamadan önce rulo malzemeye doyurulmalıdır.
Yapılacak desenin bozulmaması için rulonun fazla dolu olmamasına ya da
kurumamasına dikkat edilmelidir. Desenin kalınlığı veya inceliği su oranına bağlı olarak
değişebilmektedir.

UYGULAMA ALANLARI
Yapıların iç, dış cephelerinde çimento bazlı sıvalar, bims, brüt beton, gaz beton,
tuğla, ısı yalıtım levhaları üzerine son kat kaplaması olarak kullanılır.

UYGULAMA KOŞULLARI
TANIMI
Dekoratif amaçlı kullanılarak yapı
estetiği sağlayan çimento esaslı,
yüksek mukavemetli, polimer katkılı,
uzun ömürlü sıvadır. İstenilen renk ile
boyanabilir.

Uygulama kalınlığı : 2 – 3 mm
Uygulama Sıcaklığı : +5 °C / +30 °C
Kullanım Miktarı : 3-4 kg/m²
Aşırı sıcak ve nemli havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Dış cephede
uygulama yaparken sıvayı güneş, rüzgar gibi dış etkenlerden korumak için perdeleme
yapılmalıdır. Şiddetli rüzgar, güneş ve yağmur altında uygulama yapılmamalıdır.
Duvar birleşim yerlerinde gerektiğinde file uygulaması yapılabilir.
Uygulama sonrasında tüm çalışma aletleri kurumadan su ile yıkanmalıdır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Metal yüzeylere uygulanmaz. Tuğla yüzeylere direkt uygulanmaz. Zayıf sıvalı
yüzeylere uygulanmaz

RENK
Gri, beyaz.

DEPOLAMA
Kuru ortamda orijinal ambalajında 10 ay depolanabilir.
Stokta tahta palet üzerine üs üste 10 torbadan fazla koymayınız.

36

CEMENT BASED DECORATIVE SIDA COATING

USAGE
Application is made after the application surfaces are cleaned of dust, dirt, etc.
Since fast drying will occur in windy and warm days, in order to avoid seam marks on the coated
surface and while keeping building esthetics in mind, coating areas which can be completed
with a single attempt should be chosen and application area edges should be covered with
application band.
25 kg of material should be mixed thoroughly with 6-6.5 Lt. of water until a homogenous
consistency is reached (hand mixers provide better result). Prepared mixture is rested for 5-10
minutes and mixed again to reach homogeneity.
Coating should be spread over the surface with even thickness by a trowel.
While coating is still wet, desired decorative design to the surface can be given by holed roller or
combed trowel.
Roller must be saturated with coating material before applying.
Roller should not be excessively saturated with material or allowed to dry up in order not to spoil
the applied design. Design thickness is dependent on amount of water added to the mixture.

APPLICATION AREAS
It is used as final coating on interior-exterior side cement based coatings, gross
concrete, aerated concrete, heat insulation material.

ATTENTION RULES
Application Thickness : 2-3 mm. ( Application should be made in layers if thickness
required is more than 2-3mm)
Application Quantity : 3-4 kg/m²
Application Temperature : +5 °C / +30 °C
Application should not be made in excessively warm, humid, windy, sunny and rainy days.
During external application curtains should be used to avoid sun or wind. Surfaces should
be clean, dry and without defect. Surfaces should be cleaned of dust and leftover dirt.
Meshes can be used at places where walls are adjoined.
After application all tools should be washed with water before drying.

INTRODUCTION
Cement based long-life esthetic
decorative plaster with high strength
polymer additive. It can be painted
with desired colour.

ATTENTION FOR USER
Do not apply on metal surfaces, directly on brick surfaces or on surfaces with
weak coating.

COLOUR
Gray, white

STORING
The substance can be stored in dried places for 10 months.
Do not store more than 10 packs on the wooden plate.
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PERLİTLİ SIVA ALÇISI

KULLANIM VE UYGULAMA

TEKNİK ÖZELLİKLER
Gazbeton, tuğla, bims, briket vb.
materyallerle brülmüş duvarların iç
bölümlernde yüzeyi düzeltmek için
dolgu alçısı olarak kullanılır.

Harcın hazırlanacağı kap temiz, yayvan ve su geçirmez olmalıdır.
Kaptaki soğuk ve temiz suya, su seviyesini 1 cm geçinceye kadar alçı sepelenir.
Alçının suyu emmesi için 2-3 dakika beklenir, ardından mala veya el mikseri yardımı
ile harç homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
Uygulama yapılacak yüzeyin toz, yağ ve kirden tamamen arındırılmış olması gerekir.
Tuğla ve gazbetonda güneş etkisiyle fazla ısınan yüzeylerde yüzey ıslatılır.
Çok düzgün yüzeyli duvar ve tavan uygulaması öncesinde yüzey aderans artırıcı Brüt
Beton Astarı ile pürüzlendirilmelidir.
Sıva yüzeyinin düzgün ve uygulamanın hızlı olması için ahşap veya alüminyum anolar
konulur. Anoların duvar ile mesafesi alçı sıvanın kalınlığı ve yüzeye göre ayarlanır sıva
malası ve sıva küreği yardımı ile harç anolar arasına uygulanır ve mastar kullanılarak
yüzey düzeltilir.
Sıva alçısı sertleşmeye başladıktan sonra çelik spatula ile yüzey tıraşlanır.
Lucasergips, tek katta tuğla, bims blok, gazbeton v.b. duvar yüzeylerinde 5-20 mm
arasında tek kat olmalıdır.
Karışım miktarı: 3 litre suya 5 kg alçı
Donma süresi: 120 - 150 dakika
Kullanım süresi: 60 dakika
Tüketim miktarı: 1 cm kalınlıkta 8 kg/m² civarı
Kuru yüzey sertliği: 40 shore D
Renk: Beyaz

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı en az +5 °C olmalıdır.
Lucaser Gips harcına başka hiçbir malzeme (çimento, kireç v.b.) eklenmemelidir.
Karışım yapıldıktan sonra hazır hale gelen harca su veya alçı eklenmemelidir.
Aşırı güneşli ve rüzgarlı havalarda sıva çabuk kurumaya karşı korunmalıdır
Uygulama öncesinde zemin kesinlikle ıslatılmalıdır.

AMBALAJ
_%2
Lamineli jüt torbalarda 35 kg +
TS EN 13279-1 / B4 / 20 / 2 Elle uygulanan bina içi sıva alçısı

DEPOLAMA
Kuru ve nemsiz bir ortamda palet üzerinde depolanması koşulu ile imalat
tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tüketilmesi önerilir.
Palet üzerine en fazla 10 torba istiflenmelidir.
Koşullara uyulmaması ürünün niteliklerini bozar.
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PERLITE GYPSUM PLASTER

USAGE AND APPLICATION
The surface which will be used in application must be cleaned and purified from
substances such as dust, oil, paint and etc.
Lucaser Gips is sprinkled on the cold and clean water in a clean cup until the
surface of the water is covered completely.
After waiting for a few minutes, the mortar is mixed with the help of a mixer or a
trowe until it becomes homogeneous and smooth. The prepared mortar can be
used for a period of 60 minutes.
The finishing process is carried out from bottom to top or two way scraping. You
must be careful that the steel trowel leaves no traces on the surface of the mortar.
The surface becomes ready for painting when the plaster becomes hard enough.
The traces can be cleaned when the mort is hardened.
The initial setting time of the mortar is 50 minutes.
Mixing quantity: 5 kg perlite gypsum plaster for 3-3,5 litre water
Freezing time: 120 - 150 minutes
Exposure time: 60 minutes
Consumption quantity: 8-10 kg/m² for 1 cm thickness
Dry surface hardness: 40 shore D
Colour: White

ATENTION FOR USER
The ambiance temperature for the application must be +5 °C at least.
No other substance must be added into Lucaser Gips mortar (cement, lime).
No water or plaster must be added into the mortar after the mixture has been done.
The mixture must be homogeneous.

INTRODUCTION
Gazbeton, tuğla, bims, briket vb.
materyallerle brülmüş duvarların iç
bölümlernde yüzeyi düzeltmek için
dolgu alçısı olarak kullanılır.

PACKAGE
30 Kğ. +_ % 2 in laminated jute packs.
TS EN 13279-1 / C6 20 – 12 Thin applicable plaster fiber

STORING
The substance must be consumed in 1 year starting from the manufacture date
on condition that it has been stored on a plate and in a dry, moisture free
ambiance.
The lack of conformity to the provisions stated shall damage the qualities of the
product.
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MAKİNA SIVA ALÇISI

KULLANIM VE UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ, boya, kireç vb. maddelerden temizlenmelidir.
Güneşe ve rüzgara maruz kalan uygulama yüzeyleri önceden ıslatılmalıdır.
Yüzey üzerine yaklaşık 150 – 200 cm aralıklarla ano çıtaları yapıştırılır.
Lucasergips, sıva makinası ile karıştırılarak anolar arasına püskürtme yapılarak
sıva uygulamasına başlanır.
İlk mastardan 15 – 20 dk. sonra ikinci mastar yapılır.
Uygulama kalınlığı 10 – 25 mm arasında olmalıdır. 30 mm üzerinde sıva gerektiren
yüzeyler için 2. kat uygulama 1 gün sonra yapılmalıdır.
Uygulama başladıktan 50 – 70 dk. sonra yüzeye su püskürtülür ve kauçuk mala
ile yüzey tirfillenir. 10 dk. Sonra çelik mala ile yüzey parlatılır. İkinci mala uygulaması ilk mala uygulamasından yaklaşık 60 dk. sonra yapılır parlak ve sırlı bir
yüzey elde edilir.
Su emme oranı: %16
Karışım miktarı: 5 kg alçı, 3 litre su
Priz başlangıç süresi: 60 dk.
Donma süresi: 2 saat
Tüketim miktarı: 1 cm kalınlıkta 8 kg/m² civarı Kuru yüzey sertliği: 40 shore D
Renk: Beyaz

TEKNİK ÖZELLİKLER
Gazbeton, tuğla, bims, briket vb.
materyallerle brülmüş duvarların iç
bölümlernde yüzeyi düzeltmek için
dolgu alçısı olarak kullanılır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı en az +5 °C olmalıdır.
Lucaser Gips harcına başka hiçbir malzeme eklenmemelidir.
Rüzgarlı ve fazla güneşli havalarda sıva çabuk kurumaya karşı korunmalıdır.
Uygulama öncesi zemin kesinlikle ıslatılmalıdır.

AMBALAJ
Lamineli jüt torbalarda 35 kg +
_% 2
TS EN 13279-1 / TS EN 13279-2 B4 / 50-2 Püskürtmeli bina içi hafif sıva alçı

DEPOLAMA
Kuru ve nemsiz bir ortamda palet üzerinde depolanması koşulu ile üretim
tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tüketilmesi öneriler.
Bu koşullara uyulmadığı zaman özellikleri bozulur.
Palet üzerine 10 adet istiflenmelidir.
Uzun süre bekletildiğinde alt üst yapılmalıdır.
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GYPSUM FOR PLASTERING MACHINE

USAGE AND APPLICATION
The surface which will be used in application must be cleaned and purified from substances
such as dust, oil, paint and etc.
The application surfaces which have been exposed to sun or wind previously must be
vaporized before application.
Plate bars are fixed on the surface leaving approximately 150-200 cm distances.
Lucaser Gips, is mixed with the plaster machine and the plastering starts with spraying the
product between the plates.
Second float is made 15-20 minutes after the first float.
The application thickness should be between 10 – 25 mm. The 2nd Floor application will be
carried out in the next day, for the surfaces on which more than 30 mm plaster product should
be applied.
Water is sprayed on the surface after 50-70 minutes pursuant to the starting of the application
and the surface becomes threadbare with the help of a rubber trowel. After 10 minutes the
surface is burnished by using a steel trowel. The second trowel application is carried out in 60
minutes after the first trowel application and a bright and glazed surface is obtained.
Water absorption rate: 16%
Mixing quantity: 5 kg gypsum for 3,5 litre water
Freezing time: 2 hours
Consumption quantity: 8-10 kg/m² for 1 cm thickness
Dry surface hardness: 40 shore D
Colour: White

ATENTION FOR USER
The ambiance temperature for the application must be +5 °C at least.
No other substance must be added into Lucaser Gips mortar.
The plaster must be protected against quick drying in windy and sunny weather
conditions and must be vaporized before application.

INTRODUCTION
Perlitli sıva ingilizce

PACKAGE
35 kg +_ % 2 in laminated jute packs.
TS EN 13279-1 / TS EN 13279-2 B4 / 50-2
Spraying Light Gypsum Plaster for Inner Buildings

STORING
The substance must be consumed in 1 year starting from the manufacture date on
condition that it has been stored on a plate and in a dry, moisture free ambiance.
The lack of conformity to the provisions stated shall damage the qualities of the product.
Maximum 20 packs can be stored on a plate. If long time is needed, storing should be
made in lower-upper style.
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SATEN PERDAH ALÇISI

KULLANIM VE UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ ve boya gibi maddelerden arındırılmalıdır.
Lucasergips Saten, temiz bir kap içerisinde bulunan soğuk ve temiz suya, su
yüzeyini örtecek biçimde sepelenir.
Birkaç dakika beklendikten sonra, harç homojen ve topaksız bir kıvama gelinceye
kadar, mikser veya mala ile karıştırılır. Uygulamaya hazır hale gelen harç yaklaşık 60
dk. süresince kullanılabilir.
Uygulama, çelik mala ile aşağıdan yukarıya ve sağdan sola çift yönlü sıyırma
şeklinde uygulanarak perdah yapılır. Bu aşamada, çelik malanın iz bırakmamasına
dikkat edilmelidir. Yüzey prüzleri alınır.
Alçı sertleştiğinde yüzey boyaya hazır hale gelmiş olur. Harç sertleşmeye
başlayınca izler temizlenir.
Su emme oranı: %16
Karışım miktarı: 5 kg alçı, 3,5 litre su
Priz başlangıç süresi: 50 dk.
Donma süresi: 2 saat
Tüketim miktarı: 1 mm kalınlıkta 2-3 kg/m²
Kuru yüzey sertliği: 40 shore D
Renk: Beyaz

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıva alçısı ile doldurulmuş ve düzeltilmiş
duvarlara pürüzsüz bir yüzey elde etmek
için kulalnılan son kat perdah alçısıdır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı en az +5 derece olmalıdır.
Karışım yapıldıktan sonra, harca hiçbir şey (su veya alçı) eklenmemelidir.
Karışımın homojen olmasına dikkat edilmelidir.

AMBALAJ
_%2
Lamineli jüt torbalarda 30 kg +
TS EN 13279-1 / C6 20 – 12 ince uygulanabilir alçı

DEPOLAMA
Kapalı, kuru ve nemsiz bir ortamda palet üzerinde depolanması koşulu ile
imalat tarihinden itibaren 4 ay içerisinde tüketilmesi önerilir. Koşullara
uyulmaması ürünün niteliklerini bozar.
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SATIN FINISHING COAT

USAGE AND APPLICATION
The surface which will be used in application must be cleaned and purified from
substances such as dust, oil, paint and etc.
Lucasergips is sprinkled on the cold and clean water in a clean cup until the
surface of the water is covered completely
After waiting for a few minutes, the mortar is mixed with the help of a mixer or a
trowe until it becomes homogeneous and smooth. The prepared mortar can be
used for a period of 60 minutes.
The finishing process is carried out from bottom to top or two way scraping. You
must be careful that the steel trowel leaves no traces on the surface of the mortar.
The surface becomes ready for painting when the plaster becomes hard enough.
The traces can be cleaned when the mort is hardened.
Water absorption rate: 16%
Mixing quantity: 5 kg gypsum for 3,5 litre water
Freezing time: 2 hours
Consumption quantity: 8-10 kg/m² for
2 mm thickness
Dry surface hardness: 40 shore D
Colour: White

ATENTION FOR USER
The ambiance temperature for the application must be +5’C at least.
No other substance must be added into LUCASERGİPS mortar (cement, lime).
No water or plaster must be added into the mortar after the mixture has been done.
The mixture must be homogeneous.

INTRODUCTION
xxx

PACKAGE
_ % 2 in laminated jute packs.
30 kg. +
TS EN 13279-1 / C6 20 – 12 Thin applicable plaster fiber

STORING
The substance must be consumed in 4 months starting from the manufacture
date on condition that it has been stored on a plate and in a dry, moisture free
ambiance.
The lack of conformity to the provisions stated shall damage the qualities of the
product.
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KARTONPİYER ALÇISI

KULLANIM VE UYGULAMA
Temiz kabın içine önce su konulur daha sonra kartonpiyer alçısı suyun üzerine, su
yüzeyi tamamen kapanıncaya kadar serpelenir.
Alçının suyu emmesi için yaklaşık 2-3 dakika beklenir. Daha sonra mala veya el mikseri
yardımı ile iyice karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.
Hazırlanan harç mala ile önceden temizlenen kartonpiyer kalıplarına dökülür, kendir
takviyesi ile alçı mukavemeti artırılır.
Kalıba dökülen alçı 30-35 dakika içinde ısınmaya başlar. Isınma (sertleşme) süresi
bitince kalıplar açılır.
Kalıptan çıkartılan, dekoratif alçı 24 saat kurutulur. Tavan ve duvar birleşim noktalarına
yapıştırılmaya (takıma) hazırdır.
Yapıştırma (takım) amacı ile hazırlanacak Lucasergips Kartonpiyer harcının, döküm
aşamasında hazırlanan harca göre daha katı olması gerektiğinden, karışımda
kullanılacak su miktarı azaltılmalıdır.
Takım yapılacak duvar zemini keser veya çekiç ile prüzlendirilirse uygulama sağlam olur.
Su emme oranı: %40
Karışım miktarı: 5 kg alçı, 2,5-3 litre su
Donma süresi: 15-20 dakika
Basınç dayanımı: 100 kg f/cm²
Kuru yüzey sertliği: 60 shore D
Renk: Beyaz

TEKNİK ÖZELLİKLER
İki duvar birleşimlerinde, sütun ve sütun
başlarına, heykel yaıpmında, simetrik
kabartmalarda, diğer tüm süsleme ve
dekorasyon işlemlerinde kullanılır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Uygulama yapılacak ortam sıcaklığı en az +5 °C olmalıdır.
Lucasergips Kartonpiyer harcına başka hiçbir malzeme eklenmemelidir. Ancak,
yapıştırma harcının donma süresini uzatmak için hazırlama aşamasında karışıma
bir miktar Lucasergips Saten alçı eklenebilir.
Karışım yapıldıktan sonra, harca su veya alçı eklenmemelidir.

AMBALAJ
Lamineli jüt torbalarda 30 Kg. +
_%2
TS EN 13279-1 / C1 / 8 Lifle güçlendirilmiş alçı elemanları için yapı alçısı

DEPOLAMA
Palet üzerinde en fazla 10 torba istiflenmelidir. Uzun süre beklenecekse istifler
alt-üst yapılmalıdır.
Kapalı, kuru ve nemsiz bir ortamda palet üzerinde depolanması koşulu ile
imalat tarihinden itibaren 4 ay içerisinde tüketilmelidir. Koşullara uyulmaması
ürünün niteliklerini bozar.
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MOULDING PLASTER

USAGE AND APPLICATION
First of all water will be poured in to a clean cup, then the moulding plaster is scattered on the
water until the water surface is closed completely.
Approximately 2-3 minutes is necessary for the absorbtion of water by the plaster. Then the
plaster become ready for application after being mixed with the help of a trowel or a hand mixer.
The prepared mortar is poured into the plaster moulds cleaned before with the help of a trowel.
The durability of the plaster can be increased by reinforcing the mortar with hemp. Then the
mortar is mixed until no air buble is left inside.
The plaster which has been poured into the mould starts getting heated in 30-35 minutes. The
moulds are opened after the heating (hardening) process ends.
The surfaces on which moulding plaster has been applied are smooth and white. Then it
becomes ready for painting.
The plasters taken from the moulds are ready to be attached on the connection points of the
walls and the ceilings.
The Lucasergips mortar to be prepared for adhesing should be harder than the mortar prepared
during the moulding stage thus the level of the water to be used in this mixture should be
decreased.
Water absorption rate: 40%
Mixing quantity: 5 kg gypsum for 3-3,5 litre water
Freezing time: 15-20 minutes
Compression resistance: 100 kg/cm²
Dry surface hardness: 60 shore D
Colour: White

ATENTION FOR USER
The ambiance temperature for the application must be +5’C at least.
No other substance must be added into LUCASERGİPS mortar. However you may add
an amount of LUCASER GİPS satin plaster into the mixture during the preparation of the
plaster in order to extend the freezing time of the adhesion mortar.
No water or plaster must be added into the mortar after the mixture has been done.
Dried and warm ceilings and wall surfaces must be vaporized before the adhesion
process is started.

INTRODUCTION
xxx

PACKAGE
30 Kğ. +_ % 2 in laminated jute packs.
TS EN 13279-1 / C1 / 8 Moulding plasters for plasters reinforced with fiber

STORING
Maximum 10 packs can be stored on a plate. If long time is needed, storing should be
made in lower-upper style.
The substance must be consumed in 4 months starting from the manufacture date on
condition that it has been stored on a plate and in a dry, moisture free ambiance. The
lack of conformity to the provisions stated shall damage the qualities of the product.
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ADERANS ARTIRICI BRÜT BETON ASTARI

HAZIRLAMA
12 kg kova üzerine 5 lt su eklenir. Homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. İnceltme işlemi sırasında su haricinde çözücü maddeler ilave
edilmemelidir.

UYGULAMA
Rulo veya fırça ile tek kat uygulanır.
Kir, yağ, boya, çimento şerbeti, toz, pas, tuz kusması, kireç gibi aderansı
azaltacak tabakalar uygulanmadan önce tamamen temizlenmelidir.
Tüketim Miktarı: Yüzeye bağlı olarak, 200 – 250 gr/m²
Kuruma Süresi: 70 – 130 dk. ortamın sıcaklığına göre değişir.
Lucasergips uygulandıktan 72 saat sonra üzerine sıva yapılabilir.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamlarda saklanmalıdır.
0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda donar. İdeal saklama sıcaklığı 5 °C’dan fazla olmalıdır.
Göz ve cilt temasından sakınılmalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.

TANIMI
Lucasergips Brüt beton yüzeylere,
tavanlara yapılan alçı ve çimento sıva
uygulamalarından önce kullanılır.
Duvar ve tavanlarda tutunmayı artırır.
İç ve dış mekanlardaki brüt beton
yüzeyler üzerine uygulanır. Aderansı
ve çalışma süresini artırır, su
emiciliğini engeller, akrilik emülsiyon
esaslı astardır.

AĞIRLIK
(kg/kutu): 12 kg

DEPOLAMA
5 °C üzeri ısıda palet üzerinde depolanması koşuluyla imalat tarihinden itibaren
6 ay içerisinde tüketilmesi önerilir.
Koşullara uyulmaması ürünün niteliklerini bozar.

ADHERENCE INCREASER EXPOSED
CONCRETE UNDERCOAT
PREPARATION
5 liters of water is added per 12 kg. It should be mixed until it becomes homogenous.
No solvent materials -except for water- should be added during thinning process.

APPLICATION
It is applied by a roller in one layer. Layers that might reduce adherence such as
dirt, oil, paint, cement grout, rust, salt efflorescence should be completely
cleaned before the application,
Amount of consumption: 200-250 gr/m² depending on the surface.
Time required for drying: 70-130 min. It can depend on the temperature of the air.
The plaster should be applied within 6-7 days at the latest after Lucasergips was
applied.

ATTENTION FOR USER
It should be kept in the original and unopened packages and be stored in
cool and dry environments.
It should be used within 12 months as of the date of production.
It freezes at temperatures below 0 °C. The ideal temperature for storage
should not be higher than 5 °C.
Eyes and skin contact should be avoided.
It should be kept in places where children can not reach.

WEIGHT
(kg/box): 12 kg

STORING
The substance must be consumed in 6 months starting from the manufacture
date on condition that it has been stored on a plate and in a dry, moisture free
ambiance.
The lack of conformity to the provisions stated shall damage the qualities of the
product.
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INTRODUCTION
Lucasergips it is applied to the
exposed concrete surfaces and used
before the plaster and cement
applications onto walls and ceilings.
It increases sticking on walls and
ceilings. It could be applied onto
exposed concrete surfaces within
internal and external areas. It
enhances adherence and working
time, while preventing water
absorption. It is an undercoat which
is based on acrylic emulsion.
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DERZ DOLGU ALÇISI / JOINT FILLER GYPSUM

KULLANIM VE UYGULAMA
Alçı plaka birleşim bölgelerine derz bandı çekildikten sonra üzerine Lucasergips Derz Dolgu Alçısı bolca çekilir. Birinci
kat priz aldıktan sonra (2-3 saat geçince) ikinci kat Lucasergips Derz Dolgu Alçısı çekilir. Ertesi gün üçüncü kat 20 cm
genişlikte ince tabaka halinde çekilir. Sonkat kuruduktan sonra dolgu bölgesi hafifçe zımparalanır.

UYGULAYICININ DİKKATİNE
Hazırlama Şekli: Temiz kaptaki suyun üzerine Lucasergips Derz Dolgu Alçısı serpelenir. Alçının suyu emmesi için 2-3
dakika beklenir. Homojen bir harç elde etmek için el ile ya da mekanik bir aletle karıştırılır. Uygulama ortamının ısısı
+5 °C’den az olmamalıdır. Uygulama bölgesinde ani ısınma ve soğumalar olmamalıdır.

AMBALAJ
_%2
Lamineli jüt torbalarda 30 kg. +

DEPOLAMA
Palet üzerinde en fazla 10 torba istiflenmelidir. Uzun süre beklenecekse istifler alt – üst yapılmalıdır.
Kapalı, kuru ve nemsiz bir ortamda palet üzerinde depolanması koşulu ile imalat tarihinden itibaren 4 ay
içerisinde tüketilmelidir. Koşullara uyulmaması ürünün niteliklerini bozar.

USAGE AND APPLICATION
Preparation process: joint filler gypsum is spitted on water in a clean vessel. It is waited for approximately 2-3 minutes
in order that joint filler gypsum is absorbed water properly. It is stirred manually or by means of mechanic equipment
in order to provide homogeneity. Temperature must not be less than +5 °C in implementation.

After applying joint tape on jointures for plaster slabs; plenty of joint filler gypsum is applied. After first coat is frozen
(after 2-3 hours); second coat joint filler gypsum is applied. On the following day; third coat is applied as laminar on 20 cm
wide. After finishing coat is driedİ filled area is rubbed gently by means of sandpaper.

PACKAGE
_ % 2 in laminated jute packs.
30 kg. +

STORING
Maximum 10 bags colud be stored on platte. If the bags are to be stored in long period of time; storing must be
turned upside-down.
It is stored on plattes in indoor, dry and moisture free environment.
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