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Yalıtımın Megası

Biz bu topraklarda, bu toprakların değerini 
üretiyor, bu toprakların değerini koruyor ve bu to-
praklarda üretilen değeri dünyanın dört bir 
yanına ulaştırıyoruz. 158.000 metrekarelik 
üretim alanımızla yılda 40.000 ton taşyünü, 
200.000 m3 XPS, 350.000 m3 EPS üretiyoruz. 
Her yıl yalıtım sektöründe ürün gamımızı

genişletiyoruz. Yapı kimyasallarından boyaya, 
teknik ürünlerden panel sistemlerine kadar 
pek çok alanda üretiyoruz. Yalıtım ihtiyaçlarının 
sadece parçalarına değil, yalıtım sistemleri oluştur-
arak bütününe cevap veriyoruz. Dünyanın dört 
bir yanında yalıtımın adı olmak için çalışıyoruz.



®

Sound Engineering System

İnsanoğlu ilk çağlardan beri çeşitli zorluklarla karşılaşmış ve 
bu zorluklar ihtiyaçları doğurmuştur. Ateş, elektrik gibi pek 
çok keşfi, ihtiyaçları için yeni çözümler ararken bulmuştur. 

Bugün ise çözüm bulmamız gereken en büyük problemler-
in başında iklim değişikliği geliyor. İklim değişikliğiyle mü-
cadele kapsamında devletler bazında önleyici adımlar 
atılmaya devam ederken, ekosistemin korunması için 
doğal yaşam alanları koruma altına alınıyor. Yangın ile mü-
cadele için yanıcı materyaller şehirlerden uzaklaştırılırken 
daha etkili yanmaz malzemelerin üretilebilmesi amacıyla 
AR-GE yatırımları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ponzadan yapılmış, taşyünü dolgulu, hafif beton blok olan Mega-
Block, tüm bu arayışlara çözüm olarak sunabileceğimiz bir 
ürün. Yeraltında içerisinde su taşıyan ponza, çıkarım esnasın
da hapsettiği suyu doğaya geri kazandırıyor.  Sürdürülebil-
ir bir gelecek için en önemli noktalardan biri olan su 
tüketiminin minimize edilmesi olduğu düşünülürse, 
ponza bu konuda gayet başarılı bir müttefik olarak 
düşünülebilir. Suyu tüketmediği gibi, doğaya da geri 
kazandırıyor.

Megablock kullanımı, ısınma ve soğutmada kullanılan 
enerjiyi minimize ederek, karbondioksit salınımlarını 
%80’e yakın olarak azaltır. Karbondioksit salınımını 
azaltarak, küresel ısınma ile mücadelede yardımcı bir 
eleman olarak yer alır. Aynı zamanda A1 yanmazlık sınıfıy-
la, yangın yalıtımı sağlar. Ses izolasyonu özelliğiyle bulun-
duğunuz ortamın gürültüden arınmasını sağlar. Yeşil 
bir ürün olan Megablock, yangın, ısı ve ses yalıtımını bir 
arada sunan bir çözümdür. Yapısı sayesinde buhar geçirim-
liliği olan Megablock, yapı içerisinde yaşayanlara nefes 
aldırır. Doğayla dost, konforlu yaşam alanları sunar. 

Megablok uygulanmaya başlamadan önce, zemin harcın 
suyunu emmemesi ve güçlü yapışmanın sağlanması 
için, tozdan yağdan ve zayıf parçalardan arındırılır ve 
daha sonra  su ile nemlendirilir. Kolon başlangıcında köşe 
blokla başlanır. Daha sonra normal blokla devam edilir. 
Örüm yapılırken blokların beton yüzeyleri üste, taş yünü 
olan yüzeyleri alt kısma getirilir. Bloklar arasına binada 

oturma riski ihtimaline karşı dikey harç uygulaması 
yapılmalıdır. Yatayda harç, taraklı olarak uygulanır.

İlk sıra, teraziye getirilir. Ayrıca şakül ya da lazer yardımıyla, 
yatay, dikey ve çok gerekli ise çapraz ipler çekilir. Yatay ve dikey-
deki teraziye, şaküle alma işlemleri için plastik tokmak kullanılır.

Diğer kolona ulaşıldığında gerekli parçalar, tilki kuyruğu tes-
tere, hızar testere yada spiral makinesi ile istenilen boyutta kes-
ilir., kolon yüzeyine harç gelecek şekilde birleştirilerek 
ilk sıra tamamlanır. İkinci sıra başlangıcında Yarım blok 
ile başlanır. Aynı sistem normal bloklarla devam ettirilir.

Dış duvar olarak örülecek olan termal izolasyonlu duvarlar 
için, Megabloklar, kolonlardan isteğe göre  5-7 cm  dışarıya 
örülerek örüme başlanır. Kolon ve kiriş üzerlerine, Mega 
BC yapıştırılarak dübellenir ve aynı hizada bitiriş sağlanır.
Lentolar, içerisi izolasyonlu, Megablock lentolar olarak 
pencere ve kapı üstlerine uygulanır. Gerektiğinde, 
bina oturma riskine karşı 45 derece çatlakları önleme 
amaçlı, pencere altlarına da mega lento kullanılabilinir.

Her 3 sırada bir 1 mm kalınlıklı L duvar profili çivi tabancası 
ile uygulanmalıdır. Bu işlem deprem sırasında duvarların çatla-
masını önleyecektir. Duvar tavan bitirişlerinde kesinlikle 
ahşap kama kullanılmamalıdır. Mutlaka, yanmaz mastik, 
taş yünü, yanmaz köpük ile bitirişler sağlanmalıdır. Yatayda 
4 m’yi geçen duvarlarda 3 m de bir, dikeyde 4 m’yi geçen du-
varlarda 3 m de bir, hatıl uygulaması yapılmalıdır. Pencere 
ve kapı montajları için ya da dış cephe kaplamaları için 
dolu bloklar planlanan şekilde yüzeylerde uygulanmalıdır.

Megablok’un üzerine her türlü alçı ya da çimento 
bazlı sıvalar, termal sıvalar uygulanır. Birleşme 
noktaları mutlaka 140gr/m2 file ile güçlendirilmelidir.
Böylece tüm sistem bir bütün halinde muhteşem bir 
izolasyon sağlamış olur. Bu yapı hem yanmaz hem nefes al-
abilen hem hafif hem de verimli uygulanabilen bir yapıdır

Uygulama;



MegaBlock S.E.S, yapılardaki ses izolasyonu sorunlarını minu-
mum kalınlıkla giderirken, üstün ses yalıtımı sağlar. Katman 
katman farklı malzeme türlerini birarada bulundurur ve uygula-
ma eksiklerini minimize eder.

Konutlardaki komşu duvarlar, komşu mutfak ve banyolar 
,komşu yatak odaları operalar ,sinema salon duvarları, otel oda-
ları, teknik odalar, konser salonları, düğün salonu duvarları, 
stüdyo duvarları , yüksek ses içeren şaftlar, sanayi alanlarındaki du-
varlar,  sesin sorun olduğu tüm mekanlar için ideal çözüm 
sunar.

 
Kesilebilirliği sayesinde homojen duvar oluşumuna izin verir. 
Aynı zamanda A1 sınıfı yangın yalıtımını sağlar.

Buhar geçirimliliği sayesinde içeride sağlıklı bir ortam olmasını 
sağlar. Lento köşe blok ve dolu bloklar sayesinde uygulamada 
hız, verimlilik ve homojenlik sağlar. Tek katmanda tek ürün ile 
daha ince kalınlıklarda ses yalıtımını yönetmeliklere uygun 
olarak planlamanıza ve mimari açıdan alan kazanılmasına 
olanak verir.

Megablock için üretilmiş taşyünleri hidrofobik yapısı sayesinde 
bünyesinde su tutmaz.

Megablock / SesBlock



Sesblock / 195mm 

Z Blok

90mm Taşyünü Dolgulu

Sesblock / 195mm 

Tam Köşe Blok

90mm Taşyünü Dolgulu

Sesblock / 195mm 

Yarım Köşe Blok

90mm Taşyünü Dolgulu

Sesblock / 195mm 

Yarım Köşe Blok

Dolgusuz

195x165x185195x165x185195x330x185 195x330x185

U değeri sadece duvar

Megablock / Sesblock / 195mm 

1,24

0,677

0,312

120

W/m2.K

W/m2.K

W/m.K

A1

Dk

11,6

865

(R’w=53,-1,-3)

(R’w=64,-1,-3)

> 3,2

Kg/m3

Mpa

Sıvalı duvar U değeri (İçten 3 cm alçı sıva dıştan 3 cm thermal sıva)

Lamda değeri  duvar    λ

Yangına reaksiyon

Yangın Dayanımı

Su buharı geçirgenliği Yaş Kap µ

10,1Su buharı geçirgenliği Kuru Kap µ

Birim Hacim kütlesi

Db

Db
Sıvalı duvar  hava doğuşlu ses  yalıtımı
BLX Kredite LAboratuar Sonucu ve Turkak Onayı 
 
Sıvalı duvar  + çift taraf alçıpan
BLX Kredite LAboratuar Sonucu ve Turkak Onayı

 
Basınç Dayanımı
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Megablock ürünlerinde kullanılan taşyünü özel yapısı sayesinde bünyesinde su tutmaz.



Megablock / Sesblock / 95mm Serisi

* 95mm Ürünün Detaylı Görünümüdür.

®
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  Sesblock / 95 mm Blok  
   40 mm Taşyünü Dolgulu

  Sesblock / 95 mm Tam Köşe  
   40 mm Taşyünü Dolgulu

  Sesblock / 95 mm 
  Yarım Köşe
  40mm Taşyünü Dolgulu

  Sesblock / 95 mm 
  Taşyünsüz Yarım Köşe



Sesblock / 145mm 
Z Blok
50mm Taşyünü Dolgulu

Sesblock / 145mm 
Tam Köşe Blok
50mm Taşyünü Dolgulu

Sesblock / 145mm 
Yarım Köşe Blok
50mm Taşyünü Dolgulu

Sesblock / 145mm
Yarım Köşe Blok
Dolgusuz

Megablock / Sesblock / 145mm Serisi

145x165x185

145x165x185

145x330x185

145x330x185
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Sesblock / 245mm
Yarım Köşe Blok
Dolgusuz

Megablock / Sesblock / 245mm Serisi

245x165x185

245x165x185

245x330x185

245x330x185
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Z Blok 130mm Taşyünü Dolgulu 

Yarım Köşe Blok 130mm Taşyünü Dolgulu 

Tam Köşe Blok 130mm Taşyünü Dolgulu 

100mm Taşyünü Dolgulu

100mm Taşyünü Dolgulu

100mm Taşyünü Dolgulu



Sesblock / 295mm
Yarım Köşe Blok
Dolgusuz

Megablock / Sesblock / 295mm Serisi

295x165x185

295x165x185

295x330x185

295x330x185
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 Z Blok   150mm Taş Yünü Dolgulu  100mm Taş Yünü Dolgulu

 100mm Taş Yünü DolguluTam Köşe Blok 150 Taşyünü Dolgulu

 100mm Taş Yünü DolguluYarım Köşe Blok 150mm Taşyünü Dolgulu



Megablock BC

Megablock BC, ısı yalıtımını zayıflatan ısı köprüler-
inin önlenmesi için tasarlanmış, hafif ve yeşil 
bir yalıtım elemanıdır.

Kolon ve kirişlerin haricinde çatı, teras ve garaj 
gibi alanlarda da kullanılabilir. Alternatif ölçüleri 
ve hafifliği sayesinde hızlı ve kolay uygulama 
sağlar.Böylece  zaman ve işçilikten tasarruf 
sağlar.

A1 (hiç yanmaz malzeme) sınıfı yangın yalıtım 
özelliği de olan Megablock BC,  ısı, ses ve yangın 
yalıtımını tek bir malzemede maksimum perfor-
mans ile çözmenizi sağlar.

Megablock BC’de kullanılan taşyünü hidrofobik özelliği sayesinde bünyesinde su tutmaz.

Uygulama;

Megablock uygulamasında sıra kolon ve kirişlere geldiğinde, uygulama yapılacak alan 
toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Daha sonra Megablock Yapıştırıcı ile Megablock BC uygu-
laması yapılmalıdır. Uygulama esnasında 5 milimetre taraklı mala kullanılmasına dikkat 
edilmelidir.Ayrıca biri çelik dübel olmak üzere metrekareye altı adet dübel uygulaması 
yapılmalıdır. Metrekarede minimum 5 adet (en az 2si çelik) dübel kullanılmalıdır.

Ölçüler: 40x50cm ve 30x60 cm’dir .
İstenen ölçülerde verimli miktarlarda imalat yapılmaktadır. Diğer ölçüler için danışınız.
0850 433 63 42 info@megaboard.com



Megablock Lento

Dış cephe ısı yalıtımındaki en önemli nokta yalıtımın homojen tasarlanmış olmasıdır. 
Dış cephe yalıtımında bu homojenliği bozan malzeme genelde lentodur. Megablock 
Lento taşyünü dolgusu sayesinde bu duruma engel olur. Homojen bir dağılım ile 
daha iyi bir yalıtım sunar.

Özel ölçülerde verimli miktarlarda imalat yapabilmekteyiz.  Lütfen danışınız. 

 Lento Boy Seçenekleri
120cm - 140cm - 180cm - 240 cm

Megablock için üretilmiş taşyünleri hidrofobik 
yapısı sayesinde bünyesinde su tutmaz.



MEGABLOCK
Construction Chemical



Megablock Termal Sıva

Çimento esaslı, bağlama aderansı kuvvetlendirilmiş yüksek yapışkan-
lığa sahip Megablock Termal Sıva. 

Uygulama;

-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından 
arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edil melidir.
-Harç 6-6,5 litre suya 15 kg Megablock Sıva Harcı oranında hazırlanma-
lıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Ho-
mojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı 
kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 
5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya 
başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç, uygulama yapılacak yüzeye çelik mala ve sıva küreği ile uygu-
lanır.

-5-10dk sonra mastarlama işlemi yapılır.
-Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde 
mala ile düzeltme işlemi yapılır.
-Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe 
ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir.
-Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde 
ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır.
-Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanma-
lıdır.
Tüketim;
-Yaklaşık 7-8kg/m2 (10 mm kalınlık için)

Basma Dayanımı:

Teknik Bilgileri
≥3 N/mm²

≥0,15 N/mm²(tablo değeri)

≤ 0,5 kg/m².dk⁰·⁵

0,18 W/mK

800±100 kg/m³

≥ 30 dakika

≤ 0,1%

20 ± 2 kg/m³

Yapışma Dayanımı:

Su Emme Katsayısı:

Sertleşmiş Harcın Kuru Hacim Yoğunluğu:

Isı İletkenliği:

İşlenebilirlik Süresi Tayini:

Klorür Tayini:

Hava İçeriği Tayini:

2-4 cm
Kalınlık

     2 Kat 
Uygulama 

     3 Kat 
Uygulama 

     3 Kat 
Uygulama 

1.Kat: 1-2cm
2.Kat: Toplam 
İstenen

1.Kat: 1-2cm
2.Kat: 1-2cm
3.Kat: Toplam 
İstenen
1.Kat: 1-2cm
2.Kat: 1-2cm
3.Kat: Toplam 
İstenen

4-6 cm
Kalınlık

6-8 cm
Kalınlık



Megablock Termal Yapıştırıcı

Çimento esaslı, bağlama aderansı kuvvetlendirilmiş yüksek yapışkan-
lığa sahip Megablock Yapıştırma Harcı, 

Tanım : Megablock ürünlerinin yapıştırılmasında ve her türlü, iç ve 
dış mekânlarda kullanılabilen, duvar bileşeni ile uyumlu, yüksek 
performanslı, çimento esaslı, yüksek aderans özellikli yapıştırma 
harcıdır.

Özellikler : Hızlı priz alan, her türlü inşaat ve zemine uyumlu, kolay uygu-
lanabilme özelliği olan isçilik maliyetinden ve zamandan tasarruf 
sağlayan, uzun ömürlü yapıştırma harcıdır. Çevre ve insan sağlığına 
zararlı hiçbir madde içermez. Hidrofobik özellikte olduğu için ıslanma-
ya maruz kalan yüzeyler için idealdir.

Uygulama Alanları : Tüm Megablock ürün çeşitlerinden yapılan 
duvar imalatlarında yapıştırma malzemesi olarak kullanılır.
10- 10,5 lt su ile, 10 dk. süre ile karışım homojen oluncaya kadar 
temiz bir kap içerisinde mikser ile karıştırılır. Suyun tamamı bir 
defada ilave edilmeden kademeli olarak ilave edilmeli ve mikser, 
düşük devirli olarak kullanılmalıdır. 
Hazırlanan karışım bir saat içinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasın-
da katılaşan harca yeniden su ilave edilerek kesinlikle tekrar 
kullanılamaz. Torbanın tamamı kullanılmalıdır. Karışıma temiz 
su dışında hiçbir bilesen eklenmemelidir.

Uygulama : .. +5ºC ila +50ºC aralığında uygulama yapılabilir. Ürün aynı za-
manda derz dolgusu olarak da kullanılabilir. Uygulama sonrası 
yüzey en az 1 gün süre ile yağmur ve sudan uzak tutulmalıdır.
Uygulama Sıcaklığı :  +5 ºC - 50ºC sıcaklık aralığında uygulama yapılabil-
ir.
Saklama Koşulları : Nemsiz ortamda su ile temas etmeden 12ay 
süre ile muhafaza edilebilir.

Malzeme Tüketimi : 1 m2 duvar imalatı için 4- 6 kg önerilmektedir.

Teknik Bilgileri

P= %50 (0,26 W/mK )

M10 >13 N/mm²

≤ 0,5 kg/m².dk⁰·⁵

0,59 N/mm²

0,65 N/mm²

80±5 dk

5/20

≤ 0, 15 ± kg/m² dk 0,5 
   (W1 TS EN1015–18:2004)

A1 sınıfı yanmaz malzemeYangın Dayanımı : 

Isıl İletkenlik : 

Basınç Dayanımı : 

Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti : 

Suya Daldırıldıktan sonra çekme Yapışma Mukavemeti : 

Isıyla Yaslandırıldıktan sonra Çekme Yapışma Mukavemeti : 

İslenebilme süresi : 

Su Buharı Geçirgenliği:

Su Emme:



Megablock Yapıştırıcı Harcı

Çimento esaslı, bağlama aderansı kuvvetlendirilmiş yüksek yapışkan-
lığa sahip Megablock Yapıştırma Harcı, 

Uygulama;

-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından 
arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edil melidir.
-Harç 6-6,5 litre suya 25 kg Megablock Sıva Harcı oranında hazırlanma-
lıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Ho-
mojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı 
kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 
5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya 
başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç, uygulama yapılacak yüzeye çelik mala ve sıva küreği ile uygu-
lanır.
-Uygulama kalınlığı tek katta en az 10 mm en çok 30 mm olmalıdır. 
İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan uygulama 
yapılmalıdır.
-5-10dk sonra mastarlama işlemi yapılır.
-Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde 
mala ile düzeltme işlemi yapılır.
-Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe 
ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir.
-Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde 
ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır.
-Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanma-
lıdır.
Tüketim;
-Yaklaşık 10-12 kg/m2 (10 mm kalınlık için)

Basma Dayanımı:

Teknik Bilgileri
≥10 N/mm²

≥0,15 N/mm²(tablo değeri)

≤ 0,5 kg/m².dk⁰·⁵

0,54 W/mK

1450±300 kg/m³

≥ 30 dakika

≤ 0,1%

20 ± 2 kg/m³

Yapışma Dayanımı:

Su Emme Katsayısı:

Sertleşmiş Harcın Kuru Hacim Yoğunluğu:

Isı İletkenliği:

İşlenebilirlik Süresi Tayini:

Klorür Tayini:

Hava İçeriği Tayini:



Uygulama;

-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından 
arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edil melidir.
-Harç 6-6,5 litre suya 25 kg Megablock Sıva Harcı oranında hazırlanma-
lıdır.
-Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. 
Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanıl-
malıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 
5-10 dakika dinlendirilir.
-Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka 
bir madde ilave edilmemelidir.
-Harç, uygulama yapılacak yüzeye çelik mala ve sıva küreği ile uygu-
lanır.
-Uygulama kalınlığı tek katta en az 10 mm en çok 30 mm olmalıdır. 
İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan uygulama 
yapılmalıdır.
-5-10dk sonra mastarlama işlemi yapılır.
-Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde 
mala ile düzeltme işlemi yapılır.
-Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe 
ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir.
-Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde 
ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır.
-Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Tüketim;
-Yaklaşık 10-12 kg/m2 (10 mm kalınlık için)

Megablock El Sıva Harcı
Çimento esaslı el ile uygulanabilen hazır kaba sıva olan Megablock 
Sıva harcı iç ve dış mekanlarda tavan ve yüzeylerde  kullanılabilir. 

Kuru Yığın Yoğunluğu:

Teknik Bilgileri
1450 ± 300kg/m³

Çizelge 2 T1 ≤ 0,54 W/mK (P=%90)

CS IV ( ≥ 6 N/mm²)

W0 (≤ 0,5 kg/m/.dk'·⁵)

0,3 N/mm² FP: A

≤30µ

A1

-30°C ile + 60°C arası

Isıl İletkenlik:

Basınç Dayanımı:

Bağ Dayanımı:

Kılcal Su Emme:

Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı:

Yangın Sınıfı:

Sıcaklık Direnci:



Uygulama;

-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından 
arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-Harç 8,5-9 litre suya 35 kg Megablock Makine Sıva Harcı oranında 
hazırlanmalıdır.
-Uygulama öncesi sıva kalınlığını tespit etmek için yüzeye alüminyum 
anolar yerleştirilir.
-Uygulanacak yüzey, uygulanma yapılmadan hemen önce mutlaka 
ıslatılmalıdır.
- Megablock Makine Sıva Harcı, uygulama yüzeyine yatay şeritler 
halinde uygulama yüzeyinde hiç boşluk kalmayacak şekilde aynı yoğun-
lukta püskürtülmelidir
-Uygulama kalınlığı tek kat için tavanda en az 8 mm en çok 10 mm, 
diğer cephelerde 10-20mm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birin-
ci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır. Tavan yüzeylerinde bir 
kat diğer yüzeylerde ise iki kattan fazla uygulama yapılmamalıdır.
-5-10dk sonra mastarlama işlemi yapılır.
-Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde mala 
ile düzeltme işlemi yapılır.
-Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak 
sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir.
-Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde 
ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır.
-Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
-Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Tüketim;
-Yaklaşık 10-12 kg/m2 (10 mm kalınlık için)

Megablock Makina Sıva Harcı
Çimento esaslı el ile uygulanabilen hazır kaba sıva olan Megablock 
Sıva harcı iç ve dış mekanlarda tavan ve yüzeylerde  kullanılabilir. 

Kuru Yığın Yoğunluğu:

Teknik Bilgileri
1500± 300kg/m_

Çizelge 2 T1 ≤ 0,57 W/mK (P=%90)

CS IV ( ≥ 6 N/mm/)

W₀ (≤ 0,5 kg/m/.dk'·⁵)

0,3 N/mm/ FP: A

≤30µ

A1

-30°C ile + 60°C arası

Isıl İletkenlik:

Basınç Dayanımı:

Bağ Dayanımı:

Kılcal Su Emme:

Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı:

Yangın Sınıfı:

Sıcaklık Direnci:
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