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HITECH WP-ML LATEX 
Akrilik esaslı kür malzemesi 

Acrylic based curing material 

 
 
TANIMI 
Çimento esaslı harç, sıva, şap gibi malzemelerin 
işlenebilirlik ve su geçirimsizlik performansını artırıcı 
sentetik kauçuk esaslı, sıvı katkıdır. 

 
DESCRIPTION 
It is a synthetic rubber based, liquid additive that improves 
the processability and water impermeability performance 
of materials such as cement based mortar, plaster and 
screed. 

 
KULLANIM ALANLARI  
· Her türlü çimento harçlarında,  
· Sıvalarda ve şaplarda,  
· Fayans, seramik yapıştırıcılarının harcında,  
· Tamir harçlarında, soğuk derzlerde, 
· Beton tamiratlarında aderans istenen yerlerde,  
· Sıva öncesi serpme uygulamalarında,  
· Sürme yalıtım uygulamalarından önce astar olarak 
kullanılmasında 

 
USAGE AREAS  
· In all kinds of cement mortars,  
· In plasters and screeds,  
· Tiles, ceramic  
· Repair mortars, cold joints,  
· In places where concrete repairs are required,  
· In pre-plastering applications,  
· To be used as a primer before waterproofig insulation 
applications. 

 
UYGULAMA BİLGİLERİ 
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli 
olmalıdır. Nemlendir- me işlemi yüzey tam doyana kadar 
yapılmalıdır. Bütün yüzeyler temiz ve serbest 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, kir, boya, 
çimento şerbeti, pas ve tuz kusması gibi aderan azaltacak 
tabakalar uygulamadan önce temizlenmelidir 
Aderans için: yüzeye inceltilmeden 150-200ml/m2 olacak 
şekilde fırçayla sürülür. Sürüldükten hemen sonra yaşken 
en geç 30-40 dakika içerisinde harç ya da yapıştırma işlemi 
üzerine yapılır 

 
APPLICATION INFORMATION  
Surface Preparation : The application surfaces should be 
humid. The moisturizing process should be done until the 
surface is full. All surfaces must be clean and all impurities 
that affect the adhesion like dirt, oil, sludge, rust, etc. 
should be removed. 
For Adherence : It  is applied to the surface with 150-200 
mL/m² brush without thinning. It is applied on the mortar or 
bonding process within 30-40 minutes at the latest 
immediately after application. 
 
 

SARFİYAT 
Sıva harçlarında kullanım: 
WP-ML LATEX/Su: 1/4 oranında hazırlanan karışım 
suyundan yeterince katılarak sıva harcı elde edilir. 
 
Tamir harçlarında kullanım: 
WP-ML  LATEX/Su: 1/3 oranında hazırlanan karışım 
suyundan yeterince katılarak tamir harcı elde edilir. 

CONSUMPTION :  
Usage in renders: 
-WP-ML LATEX diluted water in the ratio of 1/4. 
 
 
 
 
Using in repairing mortar: 
WP-ML LATEX diluted water in the ratio of 1/3. 
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Şaplarda kullanım: 
WP-ML  LATEX/Su: 1/2 oranında hazırlanan sıvı 
karışımından Toz karışıma ,boza kıvamına gelene kadar 
ilave edilmelidir. Hazırlanan karışım kalınlığı 2 mm olacak 
şekilde zemine fırça ile sürülmelidir. Şap bu katın üzerine 
yaşken uygulanmalıdır. Şapta ,WP-ML LATEX/Su: 1/4 
oranında hazırlanan karışım suyundan yeterince ilave 
edilmelidir. 
 
Döküm Betonda Kullanım:  
Betonun  
 
M3 / 5kg (1 bidon) 
 

Usage in adhesive slurries: 
To obtain a bonding slurry to be applied before screeds and 
plasters on existing cement surfaces add  WP-ML LATEX diluted 
water in the ratio of 1/2 into 1/3 cement:sand mixture until gets 
creamy structure. 
Usage in screeds: 
WP-ML LATEX / Water: It should be added from the liquid 
mixture prepared in 1/2 ratio until it reaches the consistency of 
boza. The prepared mixture should be applied to the floor with a 
brush with a thickness of 2 mm. Screed should be applied on this 
layer when it is wet. In the screed, WP-ML LATEX / Water 
should be added sufficiently from the mixture water prepared in 
1/4 ratio. 
 
Usage in Casting Concrete: 
Concrete , 
 
M3 / 5kg (1 canister) 
 

AMBALAJ:  
5kg-10 kg -30kg  plastik bidon 

PACKAGİNG:  
5kg-10kg-30kg plastic cans, 

 
DEPOLAMA:  
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC 
sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan 
ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 

 
STORAGE: 
 Can be kept for minimum 12 months in the original 
unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-
25ºC. Once a can has been opened, use as soon as 
possible. 
 

Not: 
Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve 
sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış 
etkenlerden 24 saat korunmalıdır. Uygulama sırasında 
yanıcı madde kullanılmamalıdır. Göz ve deri temasından 
kaçınılmalı, eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

Note: 
The surface should be protected from rain, water, 
mechanical loads and impacts for 24 hours during and 
after the application.Flammable material should not be 
used during application 
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