
 
 

 
CONTOPP® 

     Çimento Şap Teknolojisi 
 
 
 
 
 
 
 

CONTOPP® şap katkı maddeleri: 
Hızlı yapı ilerlemesinde çözüm. 
100 Mio m² üzeri alanlarda Avrupa çapında öncü! 
 

Ürün Yelpazesi 2015 
Avrupa’nın mimarları  

yenilikle öne çıkmayı 
amaçlıyor. 
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Bileşim Hızlandırıcılar 
 
CONTOPP®  Hızlandırıcı 10 Bileşim 
CONTOPP®  Hızlandırıcı 15 Bileşim  
CONTOPP®  Hızlandırıcı 20 Bileşim   
 
 
 
Bileşim Sertleştiriciler 
 
CONTOPP®  Lif bileşimi Duremit  
CONTOPP®  Lif bileşimi Duremit hydro 
CONTOPP®  Lif bileşimi Pro 
CONTOPP®  Lif bileşimi Granit PB 

 
 
 

Yapıştırıcı Maddeler 
 
CONTOPP®  Yapıştırıcı madde 10 
CONTOPP®  Yapıştırıcı madde 11 
CONTOPP®  Yapıştırıcı madde 20 
CONTOPP®  Yapıştırıcı madde 21 
 

 
 
Koruma ve Bakım Maddeleri 
 
CONTOPP®  Temizleyici 10 
CONTOPP®  Organik karıştırıcı koruması 10 
 

 

CONTOPP® 
Çimento Şap Teknolojisi 

 
Sıvı Hızlandırıcılar  
 
CONTOPP®  Hızlandırıcı 10 RS 
CONTOPP®  Hızlandırıcı 15 RS 
CONTOPP®  Hızlandırıcı 20 
 

 
 
Sıvı Sertleştiriciler 
 
CONTOPP®  Sertleştirici 40 
CONTOPP®  Sertleştirici 35 
CONTOPP®  Duremit 50 
CONTOPP®  Duremit PB  
CONTOPP®  Plastolan 20  
CONTOPP®  Effloor H5 
 

 
İşleme Yardımcı Maddeleri    
 
CONTOPP®  Şap karışımı 10 
CONTOPP®  Şap karışımı 60 
CONTOPP®  Şap karışımı 65 
CONTOPP®  Geciktirici 10 
CONTOPP®  Geciktirici 20 
CONTOPP®  Don-Ex MO3 
 

 
Ardıl İşlemler İçin Maddeler 
 
CONTOPP®  Buharlaşma koruması 10 
CONTOPP®  Nanosilin 20Z 
CONTOPP®  Nanosilin P3 

  
Kalite ve çevre yönetimi 
 

Teknik bilgi formları 
 

Zemin yapısı  
 

Flyer CONTOPP® Lif bileşimi Duremit 
 

Referans sayfaları 
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CONTOPP® 
Çimento Şap Teknolojisi 

 
Modern çimento şaplar için yenilikler 

 
1981 yılından beri faaliyette olan 
KNOPP Şirketler Grubu, işine beton 
katkı malzemelerin üretimi ve satışıyla 
başlamıştır. KNOPP toprak neminde 
işlenen beton karışımların geliştirilmesi 
konusunda uzmanlığa ulaşmıştır. 

 
KNOPP, bu özel katkı malzemeleriyle 
ilgili büyük deneyimleri sayesinde 
yaklaşık 10 yıl sonra şap katkı 
maddelerin geliştirme, üretim ve 
satışıyla pazarlama konusunda Knopp 
GmbH’yı (Limited Şirket) pazarda 
başarılı bir şekilde konumlandırmıştır. 

 
Geriye bakıldığında Knopp yaklaşık 30 
yıldır şap ve beton katkı malzemeleri 
üretimi, pazarlaması ve satışı 
konusunda deneyime sahiptir. 

 
Şap ve betonla ilgili eksiksiz bir ürün 
grubu ve yeni fikirlerle ilgili bir tutku 
sayesinde KNOPP Şirketler Grubu 
Avrupa’da büyüme eğilimindedir. 
Müşterilerimize etkililiğin artması için 
geniş ve yenilikçi bir ürün yelpazesi 
sunmaktayız. 

 
İlkemiz, yenilikle öne çıkmaktır. 

 
Çünkü her müteahhit, mimar ve şap 
döşeyici sorun çemberini bilmektedir: 
Zaman açısından hedefe yönelik yapı 
kısımlarının planlanmasını ve 
tamamlanmasını yapıda geciktirmeler 
olmadan imkânsız kılan zor işleme, kötü 
mukavemet ve uzun süren kuruma 
süreleri. Bunu takiben tazminat 
talepleriyle birlikte  
 

karşılıklı suçlamalar her zaman 
gündemdedir. 

 
CONTOPP® serisiyle Knopp, beton 
temeline şap döşemesini son derece 
kolaylaştıran kapsamlı bir ürün 
yelpazesini geliştirmiştir. Şapınızın 
döşemeye hazır, daha kolay işlenebilir 
veya granit mukavemetinde olması 
gerektiği fark etmez: CONTOPP® ile her 
zaman güvenli taraftasınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bu tür son derece spesifik çözümlerin 
Geliştirilmesinde her zaman 
deneyimlerimize dayanan Know-How’u 
sürekli geliştirmek ve ürünlerimizin 
geliştirilmesine katkıda bulunmasını 
hedefledik. Bunun garantörlerinden biri 
de Araştırma & Geliştirme 
departmanımızdır. Burada sadece yeni 
ürünler geliştirmek, test etmek ve kalite 
standardını korumayı sağlayan 
kontroller yapılmakla kalınmayıp, aynı 
zamanda müşterilerimizin bireysel 
sorunları ve ihtiyaçları da dikkate 
alınmaktadır. CONTOPP® serisi böylece 
üstün bir ürün teknolojisini yansıtmakta 
ve bu şekilde çimento şap teknolojisi 
endüstrisi için bir çözüm sunmaktadır. 

 
Bizi sınayın! 
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CONTOPP® Çimento Şap Teknolojisi  
 
 

 
 
 

Sıvı Hızlandırıcılar                                                                           
Ürün Dozaj 

Litre/ Çimento 
(çimento ağırlığına 
göre hacimsel %) 

İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Hızlandırıcı 
10 

0,5 litre / 50 kg 
(%1,0) 

Hızlı kuruma 
14-16 gün* 
(yerden ısıtmasız şaplarda 40 – 50 
mm şap kalınlığı ve yerden ısıtmalı 
şaplarda 65 – 70 mm) 

CT-C25-F4* 

Bileşik şapların ve yüzen 
şapların yapımı için.  
Yerden ısıtmalı şapların 
yapımı için. Nemli 
kapalı alanlar ve dış 
alanlar için uygundur 

s/ç değeri < 0,55 
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. CM  
yöntemiyle CM ölçümü 
talimatına göre arta 
kalan nemin tespiti 
(BEB 2005) 

CONTOPP® 
Hızlandırıcı 
15 

0,5 litre / 50 kg 
(%1,0) 

Hızlı kuruma 
8 – 10 gün* 
(yerden ısıtmasız şaplarda 40 – 50 
mm şap kalınlığı ve yerden ısıtmalı 
şaplarda 65 – 70 mm) 

CT-C25-F4* 

Bileşik şapların ve yüzen 
şapların yapımı için.  
Yerden ısıtmalı şapların 
yapımı için. Nemli 
kapalı alanlar ve dış 
alanlar için uygundur 

s/ç değeri < 0,52 
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
doğrudan güneş 
ışınlarına karşı 
korunmalıdır. CM 
yöntemiyle CM ölçümü 
talimatına göre arta 
kalan nemin tespiti 
(BEB 2005) 

CONTOPP® 
Hızlandırıcı 
20 

0,5 litre / 50 kg 
(%1,0) 

Hızlı kuruma 
2 – 4 gün* 
(yerden ısıtmasız şaplarda 40 – 50 
mm şap kalınlığı ve yerden ısıtmalı 
şaplarda 65 – 70 mm) 

CT-C25-F4* 

Bileşik şapların ve yüzen 
şapların yapımı için.  
Yerden ısıtmalı şapların 
yapımı için. Nemli 
kapalı alanlar ve dış 
alanlar için uygundur 

s/ç değeri < 0,48 
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
doğrudan güneş 
ışınlarına karşı 
korunmalıdır. CM 
yöntemiyle CM ölçümü 
talimatına göre arta 
kalan nemin tespiti 
(BEB 2005) 

 
* Dozaj talimatlarının yerine getirilmesi ve ilgili teknik bilgi formlarda belirtilen kurallara uyulması ön koşuluyla 
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CONTOPP® Çimento Şap Teknolojisi  
 
 

 
 
 

Bileşim Hızlandırıcılar 
Ürün Dozaj 

Litre/ Çimento 
(çimento ağırlığına 
göre hacimsel %) 

İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Hızlandırıcı 
10 
Bileşim 

1,5 litre / 50 kg 
(%3,0) 

Hızlı kuruma 
14-16 gün* 
(yerden ısıtmasız şaplarda 40 – 50 
mm şap kalınlığı ve yerden ısıtmalı 
şaplarda 65 – 70 mm) 

Lif takviyesi sayesinde 
azaltılmış çatlaklar 
Geri nemlenmeye karşı 
koruma 
Azaltılmış kısalma 
CT-C25-F4* 

Bileşik şapların ve yüzen 
şapların yapımı için.  
Yerden ısıtmalı şapların 
yapımı için. Nemli kapalı 
alanlar ve dış alanlar için 
uygundur 

s/ç değeri < 0,55 
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. CM 
yöntemiyle CM ölçümü 
talimatına göre arta 
kalan nemin tespiti 
(BEB 2005) 

CONTOPP® 
Hızlandırıcı 
15 
Bileşim 

1,5 litre / 50 kg 
(%3,0) 

Hızlı kuruma 
8-10 gün* 
(yerden ısıtmasız şaplarda 40 – 50 
mm şap kalınlığı ve yerden ısıtmalı 
şaplarda 65 – 70 mm) 

Lif takviyesi sayesinde 
azaltılmış çatlaklar 
Geri nemlenmeye karşı 
koruma 
Azaltılmış kısalma 
CT-C25-F4* 

Bileşik şapların ve yüzen 
şapların yapımı için.  
Yerden ısıtmalı şapların 
yapımı için. Nemli kapalı 
alanlar ve dış alanlar için 
uygundur 

s/ç değeri < 0,52 
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
doğrudan güneş 
ışınlarına karşı 
korunmalıdır. CM 
yöntemiyle CM ölçümü 
talimatına göre arta 
kalan nemin tespiti 
(BEB 2005) 

CONTOPP® 
Hızlandırıcı 
20 
Bileşim 

1,5 litre / 50 kg 
(%3,0) 

Hızlı kuruma 
2-4 gün* 
(yerden ısıtmasız şaplarda 40 – 50 
mm şap kalınlığı ve yerden ısıtmalı 
şaplarda 65 – 70 mm) 

Lif takviyesi sayesinde 
azaltılmış çatlaklar 
Geri nemlenmeye karşı 
koruma 
Azaltılmış kısalma 
CT-C25-F4* 

Bileşik şapların ve yüzen 
şapların yapımı için.  
Yerden ısıtmalı şapların 
yapımı için. Nemli kapalı 
alanlar ve dış alanlar için 
uygundur 

s/ç değeri < 0,48 
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
doğrudan güneş 
ışınlarına karşı 
korunmalıdır. CM 
yöntemiyle CM ölçümü 
talimatına göre arta 
kalan nemin tespiti 
(BEB 2005) 

 
* Dozaj talimatlarının yerine getirilmesi ve ilgili teknik bilgi formlarda belirtilen kurallara uyulması ön koşuluyla 
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CONTOPP® Çimento Şap Teknolojisi  
 
 

 
 
 

Sıvı Sertleştiriciler  
Ürün Dozaj 

Litre/ Çimento 
(çimento ağırlığına 
göre hacimsel %) 

İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Sertleştirici 
40 

1,0 litre / 50 kg 
(%2,0) 

Yüksek değerde CT 
kalite sınıfların 
sağlanması 
Plastifiye edici 
CT-C40-F7* 

Büyük yüklere maruz 
kalan çimento bileşimli 
kullanım şapların yapımı 
için. Isıtmalı şapların 
yapımı için. 

s/ç değeri < 0,55 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Sertleştirici 
35 

1,0 litre / 50 kg 
(%2,0) 

Yüksek değerde CT 
kalite sınıfların 
sağlanması 
CONTOPP® hızlandırıcı 
ve bileşim sistemleriyle 
kombine etmek için 
uygundur 
CT-C40-F7* 

Büyük yüklere maruz 
kalan çimento bileşimli 
ve hızlandırılmış kullanım 
şapların yapımı için. 
Isıtmalı şapların yapımı 
için. 

s/ç değeri < 0,55 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Duremit 
50 

1,3 litre / 75 kg 
(%2,0) 

Yüksek mukavemetli 
çimento şapların yapımı 
için. 
Geçici olarak etkin olan 
plastifiye edici özelliğe 
sahip bileşimler 
sayesinde rahat işleme 
ve pürüzsüzlük  
CT-C50-F9* 

Yüksek mukavemetli 
endüstri şapların yapımı 
için. Tüm kalite 
sınıflarında sert tanecik 
serpiştirmeli şapların 
yapımı için. 

s/ç değeri < 0,50 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Duremit 
PB 

1,0 litre / 50 kg 
(%2,0) 

Yüksek değerde CT 
kalite sınıfların 
sağlanması 
CONTOPP® hızlandırıcı 
ve bileşim sistemleriyle 
kombine etmek için 
uygundur 
CT-C35-F5* 

Büyük yüklere maruz 
kalan çimento bileşimli 
ve hızlandırılmış kullanım 
şapların yapımı için. 
Isıtmalı şapların yapımı 
için. 

s/ç değeri < 0,55 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

 
* Önerilen dozajın yerine getirilmesi ve ilgili teknik bilgi formlarda belirtilen kurallara uyulması ön koşuluyla 
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CONTOPP® Çimento Şap Teknolojisi  
 
 

 
 
 

Sıvı Sertleştiriciler  
Ürün Dozaj 

Litre/ Çimento 
(çimento ağırlığına 
göre hacimsel %) 

İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Plastolan 
20 

1,0 litre / 50 kg 
(%2,0) 

İnce tabakalı özel 
yapılarda şap plakaların 
esnekliğinin arttırılması. 
Yüksek esnekliğini 
sağlanmasıyla ve tabaka 
oluşturucu özellikler 
sayesinde çatlakların 
azaltılması 

İnce tabakalı büyük 
yüklere maruz kalan, 
aşınmaya dayanıklı 
çimento veya kireç 
bileşimli yapı 
malzemeleri karışımların 
yapımı için.  
Isıtmalı şapların yapımı 
için. 

Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
doğrudan güneş 
ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Effloor 
H5 

0,8 litre / 50 kg 
(%1,5) 

Boyanmış çimento 
şaplarda solmanın 
azaltılması ve belirgin 
renk yoğunluğu oluşumu 
Kılcal gözenekler 
sisteminin 
su geçirmezliğinin 
sağlanması 
CT-C25-F4* 

Toprak nemi kıvamında 
boyanmış kullanım 
şapların yapımı için. 
Geri nemlenme 
korumasını sağlamak 
için. 
Isıtmalı şapların yapımı 
için. 

s/ç değeri < 0,60 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

 
* Önerilen dozajın yerine getirilmesi ve ilgili teknik bilgi formlarda belirtilen kurallara uyulması ön koşuluyla 
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CONTOPP® Çimento Şap Teknolojisi  
 
 

 
 
 

Bileşim Sertleştiriciler 
Ürün Dozaj 

Litre/ Çimento 
(çimento ağırlığına 
göre hacimsel %) 

İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Lif bileşimi 
Duremit 

0,5 litre / 50 kg 
(%1,0) 

Plastik sertleştirme 
sayesinde mukavemetin 
yükseltilmesi. 
Lif takviyesi sayesinde 
azaltılmış çatlaklar.  
Plastifiye edici özelliğe 
dayalı iyileştirilmiş 
işleme. 
Azaltılmış kısalma 
CT-C40-F7* 

Yüksek kalitede bileşik 
şapların ve yüzen şapların 
yapımı için. Şaplarda çelik 
hasırların yerine kullanım 
için.  
Isıtmalı şapların yapımı 
için. 
Nemli kapalı alanlar ve dış 
alanlar için uygundur 

s/ç değeri < 0,50 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Lif bileşimi 
Duremit 
hydro 

0,5 litre / 50 kg 
(%1,0) 
 

Plastik sertleştirme 
sayesinde mukavemetin 
yükseltilmesi. 
Lif takviyesi sayesinde 
azaltılmış çatlaklar.  
Plastifiye edici özelliğe 
dayalı iyileştirilmiş 
işleme. 
Geri nemlenmeye karşı 
koruma 
Azaltılmış kısalma 
CT-C40-F7* 

Yüksek kalitede bileşik 
şapların ve yüzen şapların 
yapımı için. Şaplarda çelik 
hasırların yerine kullanım 
için.  
Isıtmalı şapların yapımı 
için. 
Nemli kapalı alanlar ve dış 
alanlar için uygundur 

s/ç değeri < 0,50 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Lif bileşimi 
Pro 
 

1,0 litre / 50 kg 
(%2,0) 

Güvenli döşeme 
olgunluğu 
(katkı maddesiz diğer çimento 
şaplarla kıyaslandığında yaklaşık 
yarıya inen kuruma süresi) 

Optimize edilmiş 
mukavemetler 
Plastifiye edici özelliğe 
dayalı iyileştirilmiş 
işleme. 
Geri nemlenmeye karşı 
koruma 
Azaltılmış kısalma 
CT-C25-F4* 

Yüksek kalitede bileşik 
şapların ve yüzen şapların 
yapımı için. Isıtmalı 
şapların yapımı için. 
Nemli kapalı alanlar ve dış 
alanlar için uygundur 

s/ç değeri < 0,50 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Lif bileşimi 
Granit PB 

1,0 litre / 50 kg 
(%2,0) 

Optimize edilmiş 
mukavemetler 
Plastifiye edici özelliğe 
dayalı iyileştirilmiş 
işleme. 
Geri nemlenmeye karşı 
koruma 
Azaltılmış kısalma 
CONTOPP® hızlandırıcı 
bileşim sistemleriyle 
kombine etmek için 
uygundur 
CT-C25-F4* 

Yüksek kalitede bileşik 
şapların ve yüzen şapların 
yapımı için. Isıtmalı 
şapların yapımı için. 
Nemli kapalı alanlar ve dış 
alanlar için uygundur 

s/ç değeri < 0,55 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

 
* Önerilen dozajın yerine getirilmesi ve ilgili teknik bilgi formlarda belirtilen kurallara uyulması ön koşuluyla 
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İşleme Yardımcı Maddeleri 
Ürün Dozaj 

Litre/ Çimento 
(çimento ağırlığına 
göre hacimsel %) 

İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Şap 
karışımı 
10* 

0,1 litre / 50 kg 
(%0,2) 

Geniş kullanım 
çeşitliliğine sahip genel 
kullanım için. 
Şap homojenliğinin 
iyileştirilmesi. 
Yüksek plastifiye ve 
stabilize edici özelliğe 
sahip. 
 

Kolayca düzgünleştirilen 
ve çekilen bileşik şapların 
ve yüzen çimento şapların 
yapımı için. Isıtmalı 
şapların yapımı için. 
Normal kumlarla kullanım 
için. 
 

Su azalmasını dikkate 
alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Şap 
karışımı 
60* 

0,2 litre / 50 kg 
(%0,4) 
 

İnce parçası az olan 
kumlarla kullanım için. 
Şap homojenliğinin 
iyileştirilmesi. 
İyi derecede su tutarken 
çok yüksek plastifiye 
edici özelliğe sahip. 

Kolayca düzgünleştirilen 
ve çekilen bileşik şapların 
ve yüzen çimento şapların 
yapımı için. Isıtmalı 
şapların yapımı için. 
Granülometri eğrisi elverişli 
olmayan kumlarla ve düşük 
su ihtiyacı olan 
çimentolarla kullanım için. 

Su azalmasını dikkate 
alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Şap 
karışımı 
65* 

0,2 litre / 50 kg 
(%0,4) 
 

İnce parçası az olan 
kumlarla kullanım için. 
Şap homojenliğinin 
iyileştirilmesi. 
İyi derecede su tutarken 
çok yüksek plastifiye 
edici özelliğe sahip. 

Kolayca düzgünleştirilen 
ve çekilen bileşik şapların 
ve yüzen çimento şapların 
yapımı için. Isıtmalı 
şapların yapımı için. 
Granülometri eğrisi elverişli 
olmayan kumlarla ve 
yüksek su ihtiyacı olan 
çimentolarla kullanım için. 

Su azalmasını dikkate 
alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

 
* İhtiyaç duyulduğunda kullanım tekniği birimimiz tarafından sizin mevcut spesifik çimento ve kum özelliklerine göre  

ayarlanan diğer ince ayarlı CONTOPP® şap karışım varyasyonları kullanılabilir. 
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İşleme Yardımcı Maddeleri 
Ürün Dozaj 

Litre/ Çimento 
(çimento ağırlığına 
göre hacimsel %) 

İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Şap 
geciktirici 
10* 

0,1 – 0,6 litre /  
50 kg 
(%0,2 – 1,2) 
(istenilen geciktirme süresine ve 
mevcut dış ortam hava 
sıcaklığına göre) 

Katılaşma başlangıcının 
geciktirilmesi. 
İşlenebilirliğin 
uzatılması. 
Yüksek plastifiye edici 
özelliğe dayalı işlemenin 
iyileştirilmesi. 

Sıcak havalarda 
geleneksel çimento şap 
harçların yapımı için. 
Hazır beton tesislerinde 
geleneksel çimento şap 
harçların yapımı için. 

s/ç- değeri < 0,55 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Şap 
geciktirici 
20* 

0,1 – 0,7 litre /  
50 kg 
(%0,2 – 1,4) 
(istenilen geciktirme süresine ve 
mevcut dış ortam hava 
sıcaklığına göre) 

Katılaşma başlangıcının 
geciktirilmesi. 
İşlenebilirliğin 
uzatılması. 
Plastifiye edici özelliğe 
dayalı işlemenin 
iyileştirilmesi. 

Sıcak havalarda 
geleneksel çimento şap 
harçların yapımı için. 
Hazır beton tesislerinde 
geleneksel çimento şap 
harçların yapımı için. 

s/ç- değeri < 0,55 
Aşırı su azalmasını 
dikkate alınız.  
Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Sertleşme esnasında 
hava cereyanına ve 
güneş ışınlarına karşı 
korunmalıdır. 

CONTOPP® 
Don-Ex 
MO 3* 

0,5 litre / 50 kg 
(%1,0) 
 (dış ortam hava sıcaklığına 
göre) 

Şap yerleştirmenin  
eksi 10° C dereceye 
kadar don ektisinde 
mümkün kılınması. 
Dona karşı güvenliğin 
sağlanması için gerekli 
basınca karşı 
dayanıklılığa hızlı ulaşım 
(5 N/mm² üzeri). 

Bileşik şapların ve yüzen 
çimento şapların yapımı 
için. Isıtmalı şapların 
yapımı için. 

Karıştırma süresi tüm 
bileşenler katıldıktan 
sonra 2 dakikadır. 
Donmuş taş 
granülasyonu 
kullanmayınız. 
Taze eklenen şap hızlı 
nem kaybı ve ısı 
kaybına karşı 
korunmalıdır.  
 

 
* İhtiyaç duyulduğunda kullanım tekniği birimimiz tarafından sizin mevcut spesifik çimento ve kum özelliklerine göre  

ayarlanan diğer ince ayarlı CONTOPP® şap karışım varyasyonları kullanılabilir. 
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Yapıştırıcı Maddeler 
Ürün Tavsiye edilen dozaj İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Yapıştırıcı 
Madde 
10 
 

300 – 400 ml/m² Taşıyıcı özelliğe sahip 
beton, harç ve şap alt 
tabakalar için bileşim 
şapların yapıştırıcı 
maddeleri. 
Sürüldüğünü belli etmek 
için renklendirici 
içermektedir. 
 

o Eski şap alanları – 
yeni şap alanları 
o Eski betonlar –  
yeni şap alanları 
o Yeni betonlar – 
yeni şap alanları 
 
arası yapıştırıcı madde 
 
Daha yoğun miktarda 
emici alt tabakalarında 
kullanım için. 

Yeterince sürülmesini 
sağlayabilmek için 
ihtiyaç duyulan toplam 
miktar sürme öncesi 
ölçülmelidir. 
Yapıştırıcı maddeyi 
taze-taze olarak 
sürünüz. 

CONTOPP® 
Yapıştırıcı 
Madde 
11 

300 – 400 ml/m² Taşıyıcı özelliğe sahip 
beton, harç ve şap alt 
tabakalar için bileşim 
şapların yapıştırıcı 
maddeleri. 
Sürüldüğünü belli etmek 
için renklendirici 
içermektedir. 
 

o Eski şap alanları – 
yeni şap alanları 
o Eski betonlar –  
yeni şap alanları 
o Yeni betonlar – 
yeni şap alanları 
 
arası yapıştırıcı madde 
 
Daha yoğun miktarda 
emici alt tabakalarında 
kullanım için. 

Yeterince sürülmesini 
sağlayabilmek için 
ihtiyaç duyulan toplam 
miktar sürme öncesi 
ölçülmelidir. 
Yapıştırıcı maddeyi 
taze-taze olarak 
sürünüz. 

CONTOPP® 
Yapıştırıcı 
Madde 
20 

300 – 400 ml/m² Taşıyıcı özelliğe sahip 
beton, harç ve şap alt 
tabakalar için bileşim 
şapların yapıştırıcı 
maddeleri. 
Sürüldüğünü belli etmek 
için renklendirici 
içermektedir. 
 

o Eski şap alanları – 
yeni şap alanları 
o Eski betonlar –  
yeni şap alanları 
o Yeni betonlar – 
yeni şap alanları 
 
arası yapıştırıcı madde 
 
Az ve normal miktarda 
emici alt tabakalarında 
kullanım için. 

Yeterince sürülmesini 
sağlayabilmek için 
ihtiyaç duyulan toplam 
miktar sürme öncesi 
ölçülmelidir. 
Yapıştırıcı maddeyi 
taze-taze olarak 
sürünüz. 

CONTOPP® 
Yapıştırıcı 
Madde 
21 

300 – 400 ml/m² Taşıyıcı özelliğe sahip 
beton, harç ve şap alt 
tabakalar için bileşim 
şapların yapıştırıcı 
maddeleri. 
İnce tabakalı şaplarda 
şeffaf renk tonu. 

o Eski şap alanları – 
yeni şap alanları 
o Eski betonlar –  
yeni şap alanları 
o Yeni betonlar – 
yeni şap alanları 
 
arası yapıştırıcı madde 
 
Az ve normal miktarda 
emici alt tabakalarında 
kullanım için. 

Yeterince sürülmesini 
sağlayabilmek için 
ihtiyaç duyulan toplam 
miktar sürme öncesi 
ölçülmelidir. 
Yapıştırıcı maddeyi 
taze-taze olarak 
sürünüz. 
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Ardıl İşlemler İçin Maddeler 
Ürün Tavsiye edilen dozaj İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Buharlaşma 
Koruması 
10 
 

50 – 300 ml/m² Yeni döşenmiş şap yüzeylerin 
kurumaya karşı korunması 
için çözücü madde içermeyen 
sentetik reçine bazlı yalıtım 
tabakası. 
Çatlakların ve parçalanmanın 
azalması. 

Çimento bileşimli 
yapı 
malzemelerin 
kurumalarının 
engellenmesi. 
Kaplama 
folyonun yerine 
kullanım için. 

Sadece yeni döşenmiş şap 
alanlarında kullanınız. 
Düzgünleştirilmiş alanlarını 
kullanım öncesi çok büyük 
olmayacak şekilde seçiniz. 
Üst ya da alt tabakalardaki 
alanlarda kullanılan tüm 
CONTOPP® serisi 
ürünleriyle uyumludur. 

CONTOPP® 
Nanosilin 
20 / Z 

90 – 270 ml/m² Nüfuz derinliğin tüm kesiti 
boyunca yüzey mukavemetin 
arttırılması 
(3 cm’ye kadar). 

İnce çatlakların 
kapatılması. 

Çimento şap 
alanların 
sabunlaşmaya 
dayanıklı 
katılaşması. 
Plastik ve çimento 
bazlı yapıştırıcılar 
için uygundur. 

Üst ya da alt tabakalardaki 
alanlarda kullanılan tüm 
CONTOPP® serisi 
ürünleriyle uyumludur. 
Yeterince derin bir 
katılaşmanın gerçekleşip 
gerçekleşmediğini kontrol 
edebilmek için gerekirse bir 
deneme yüzeyi döşeyiniz. 

CONTOPP® 
Nanosilin 
P3 

130 – 220 ml/m² Nüfuz derinliğin tüm kesiti 
boyunca yüzey mukavemetin 
arttırılması 
(3 cm’ye kadar). 

İnce çatlakların kapatılması. 
Yüzey kısmında suya karşı 
sızdırmazlık özelliği. 

Çimento şap 
alanların 
sabunlaşmaya 
dayanıklı 
katılaşması. 
Plastik ve çimento 
bazlı yapıştırıcılar 
için uygundur. 

Üst ya da alt tabakalardaki 
alanlarda kullanılan tüm 
CONTOPP® serisi 
ürünleriyle uyumludur. 
Yeterince derin bir 
katılaşmanın gerçekleşip 
gerçekleşmediğini kontrol 
edebilmek için gerekirse bir 
deneme yüzeyi döşeyiniz. 

 
 

Koruma ve Bakım Maddeleri 
Ürün Tavsiye edilen dozaj İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

CONTOPP® 
Temizleyici 
10 

Kir seviyesine göre 
inceltilmeden veya 1:4 
oranında suyla 
incelterek kullanınız. 

Malzemeyi özenle 
temizleme. 
Korozyona karşı 
koruma. 

Kireç ve çimento 
izlerinin, arta kalan 
şapın, solmaların ve 
pasların giderilmesi 
için.   

Temizleme işlemi sonrası 
temizlenen alanları anında 
yeterince suyla durulayınız. 
Koruma gözlüğü ve 
eldivenler kullanınız! 
Sıçramaları derhal suyla 
yıkayınız. 

CONTOPP® 
Organik 
karıştırıcı 
koruması 
10 

Her 20 m² için 1,0 litre. Kireç ve çimentoyla 
temas eden ve ömürlerin 
uzatılması istenilen her 
türlü yapı malzemelerin 
ve teknik cihazların 
yapışkanlığının 
korunması. 

Arta kalan şap 
malzemenin 
yapışmasını engeller. 

Uygulama öncesi ilgili 
teknik cihazları ve yapı 
malzemelerini CONTOPP® 
Temizleyici 10 ile 
temizlemeniz önerilir. 
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Epoksid Reçine Uygulamaları 
Ürün Tavsiye edilen 

dozaj 
İşlevi Kullanım alanı İşleme açıklamaları 

SYSTOPP® 
Aquadens 
10 

150 – 300 
ml/m² 

Beton zeminlerinde ve 
çimento şaplarında 
kapama özelliğine 
sahiptir. Alt 
tabakaların emme 
özelliğini düzenleme 
etkisi gösterir. 

% 4,0 CM oranında arta 
kalan neme sahip emme 
özelliğe sahip olan ve 
olmayan alt tabakaların 
kapatılması ve astarlanması 
için. 
Her türlü piyasada bulunan 
zemin kaplamaların alınması 
için uygundur. Kapalı ve açık 
alanlarda çimento bileşimli 
sistemlerde uygulanabilir. 
 

Karıştırma sonrası en az 30 
dakikalık bir olgunlaşma 
süresine uyulmalıdır. 
Olgunlaşma süresi sonrası 
işleme süresi 4 saattir. 
Yaklaşık 4 saat sonra toz 
kadar kuru hale gelir. 24 saat 
sonra tekrar işlemeye hazırdır. 

SYSTOPP® 
Roburit 
E12 

150 – 450 
ml/m² 

Beton zeminlerin ve 
çimento ile kalsiyum 
sülfat şapların 
yüzeylerini sıkılaştırır. 
Alt tabakaların emme 
özelliğini düzenleme 
etkisi gösterir. 

Emme özelliğe sahip olan ve 
olmayan alt tabakaların yüzey 
sıkılaştırılması ve 
astarlanmasında yüksek 
derecede nüfuz etme 
özelliğine sahip. Kapalı ve 
açık alanlarda çimento 
bileşimli sistemlerde ve 
kalsiyum sülfat bileşimli 
sistemlerde kapalı alanlarda 
uygulanabilinir. 

İşleme süresi 2 saattir. 
Yaklaşık 1 saat sonra toz 
kadar kuru hale gelir. 
24 saat sonra tekrar işlemeye 
hazırdır. 

SYSTOPP® 
Obsinit 
E8 

150 – 300 
ml/m² 

Beton zeminlerin ve 
çimento ile kalsiyum 
sülfat şapların 
yüzeylerini korur. 
Alt tabakaların emme 
özelliğini düzenleme 
etkisi gösterir. 

Nem etkisine, kirlenme, 
benzin, yağlar, temizleme 
malzemeleri, yumuşatıcılar, 
kimyasallar ve diğer çevre 
etkenlerine karşı koruma. 
Kapalı ve açık alanlarda 
çimento bileşimli sistemlerde 
ve kalsiyum sülfat bileşimli 
sistemlerde kapalı alanlarda 
uygulanabilir. 

İşleme süresi 2 saattir. 
Yaklaşık 5 saat sonra toz 
kadar kuru hale gelir. 
24 saat sonra tekrar işlemeye 
hazırdır. 

SYSTOPP® 
Colerit 
EH1 

150 – 450 
ml/m² 

Taşıyıcı özelliğe sahip 
beton, harç ve şap alt 
tabakaları üzerindeki 
çimento veya kalsiyum 
sülfat bileşimli 
şaplarda yapıştırıcı 
özellik göstermektedir.  
Alt tabakaların emme 
özelliğini düzenleme 
etkisi gösterir. 

Kapalı gözenekli su geçirmez 
betonlar, eski betonlar ve 
bilinmeyen çimento bazlı alt 
tabakalar gibi sorunlu yüksek 
talepli alt tabakaların 
astarlanması ve yapıştırıcı 
maddeleri için. 

İşleme süresi 2 saattir. 
Çimento bileşimli veya 
kalsiyum sülfat bileşimli 
şaplarda sürme, SYSTOPP® 
Colerit EH1’in kuruma süreci 
başlamadan taze-taze olacak 
şekilde gerçekleşmelidir.  

SYSTOPP® 
Viskoflex 
EP 2K 

Tüketim, çatlak 
ve derz yapısına, 
reçine kum 
döküntüsü ve 
diğer tadilat 
yerlerinin 
türlerine bağlıdır. 

Çatlakların sıkı geçen 
bağlantısı ve 
mukavemetin 
sağlamlığı. 
 

Derzlerin, küçük tadilatların ve 
şap çatlakların onarımı için. 
Reçine kum serpiştirerek 
akışkanlık bireysel olarak 
ayarlanabilinir. 
Kapalı ve açık alanlarda 
çimento bileşimli sistemlerde 
ve kalsiyum sülfat bileşimli 
sistemlerde kapalı alanlarda 
uygulanabilinir. 
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CONTOPP® Çimento Şap Teknolojisi  
 
 

Kalite ve çevre yönetimi 
 

Hizmetlerimizin üstün kalitesine, teklif 
isteğinden başlayarak teklif hazırlama 
ve müşteriye ürünlerin teslimine kadar 
olan süreçler boyunca tüm kaynakların 
istikrarlı planlama, sistematik kontrol ve 
denetimi sayesinde ulaşmaktayız. Tüm 
üretim adımları itinayla kontrol edilip 
dokümante edilmektedir. ISO 
9001:2000 kalite normu ürünlerimizin 
yüksek kalite taleplerini yerine getirmek 
için kılavuzumuzdur. 

  
Tesisat güvenliği, iş güvenliği ve çevreyi 
koruma ayrıca KOPP Şirketler 
Grubu'nun önemli kalite hedefleri 
arasındadır. Çalışanlarımız en iyi 
şekilde kalifiye ve motive edilmiştir. 
Düzenli eğitimler ve meslek geliştirme 
eğitimleri yüksek kalite ve çevre 
bilincinin temelidir. 

 
En yüksek kalite talebi sadece değerli 
ürünlerimizin üretimi için geçerli 
değildir. Aynı zamanda yeni ürünlerin 
geliştirme aşaması itibarıyla ve üretimle 
tesisat planlaması için geçerlidir. Tüm 
girişimci süreçlerde DIN EN ISO  
14 000 vd. esas alınır. Kalite 
taleplerimiz şirketimizin her seviyesinde 
faaliyetlerimize entegre edilmiştir.  

 
Ürünlerimizin üretimi ve satışında 
sadece ürünlerimizin yüksek kalitesine 
değer vermekle kalmıyor, ayrıca üretim 
sürecinin her kademesinde çevrenin 
korumasına ve çevre dostu bir ürün 
dizaynına değer veriyoruz. Atık su, 
zemin koruması, emisyon koruması, 
atıkların tasfiyesi ve tehlikeli madde 
kullanımıyla ilgili olası tehlikeler çevre 

normu DIN EN ISO 14 000 ve devamına 
dayalı olarak değerlendirilmiş ve çevrenin 
korunması için gerekli önlemler alınmıştır. 
 
Çevrenin korunması sadece değerli 
ürünlerimizin üretiminde değil, aynı 
zamanda yeni ürünlerin geliştirilmesinde ve 
test edilmesinde ve üretim ile tesisat 
planlamasında da dikkate alınmaktadır. 
Çevrenin korunması şirketimizin her 
seviyesinde faaliyetlerimize dahil edilmiştir. 
 
Kalite standartları MPA Stuttgart tarafından 
dışarıdan gözetlenmektedir. Şirket yönetimi 
tarafından belirlenen kalite ve çevre 
hedeflerine uyulması, yasal yönetmeliklerin 
yerine getirilmesi ve çevre normu DIN EN 
ISO 14 000 ve devamının taleplerinin 
yerine getirilmesi, çevre denetimci AKKU-
Umweltberatung (Çevre Danışmanlığı) 
tarafından dışarıdan gözetlenmektedir. 
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CONTOPP® 

 
 

 
İşlevi 
• En yeni polimer teknolojisiyle plastik sertleştirme sayesinde mukavemet artışları  
• Mukavemete dayalı şap nominal kalınlığının 30 mm’lik bir asgari değere indirilmesi 
• Lif takviyesi sayesinde çatlakların azaltılması 
• Plastifiye edici özelliğe dayalı işlenebilirliğin iyileştirilmesi 
• Azaltılmış kısalma 
 
 
Kullanım alanı 
• Şaplarda çelik hasırların kullanımı için. 
• 8 mm’ye kadar en büyük tanecikli harç katkılı yüksek kaliteli bileşimli şapların ve yüzen şapların  

üretimi için. 
• Norm dışı ince tabakalı özel tasarımların üretimi için. 
• Isıtmalı şapların üretimi için. 
• Nemli kapalı alan ve dış alanlar için 
 
 
Özellikler          
Renk:     beyaz – bej 
Şekil:     hamurumsu 
İşleme sıcaklığı:    + 5 °C üzeri 
Kullanım süresi:    yaklaşık 9 ay – güneşe karşı korumalı ve don oluşumu olmadan  

saklayınız 
Sevkiyat şekli:    Birden fazla kullanımlı fıçılar 
    Çemberli hobbock fıçı: 60 kg net 
 
 
Karıştırma modeli¹) Her karışım için tarif Standart  CONTOPP® Birim  
   Çimento   50  50  kg   
   Harç katkısı²)  320  320  kg  
   İlave lif bileşimi Duremit -  0,5³)  litre  
   S/Ç değeri  yaklaşık 0,70 yaklaşık 0,45   
 
Mukavemetler  Kriter (28 gün sonra) Standart  CONTOPP® Birim  
   Eğilme çekme dayanıklılığı F4  F7  N/mm²   
   Basınca karşı dayanıklılık C20  C40  N/mm² 
    

1) İnce tabakalı özel tasarımların kullanımında ayrı kullanım yönergesi geçerlidir. 
   2) DIN EN 13139’a göre 
   3) Çimentonun hacimsel ağırlığının %1,0’ine denk gelmektedir. 
   Bu ideal şap harcı sadece aşağıda belirtilen işleme talimatlarıyla üretilebilir. 
 
 
Kaynak malzemeler        
• CEM I veya II (A- tipleri tercih edilir) DIN EN 197-1’e göre 
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• Harç katkısı DIN EN 13139’a göre 
 
 
 
 
Reçete 
• Dozaja uyunuz (%1,0 hacimsel çimento ağırlığı 0,5 litre karışım başı/50 kg çimentoya denk  

gelmekte). 
• Harç katkısı nemlendirilmiş karışıma eklenmelidir. 
• s/ç değeri < 0,50. Karıştırmada su ihtiyacı aşırı derecede azaltılmakta. 
   % 30-40 arası bir su tasarrufu dikkate alınmalıdır! 
 Tüm bileşenlerin ilavesi sonrası en az 2 dakikalık karıştırma süresi 
 
CONTOPP® serisi ürünlerle uyumluluk  
CONTOPP®

 
 Lif bileşimi Duremit, CONTOPP®

  serisinin diğer ürünleriyle birlikte kullanılamaz, aksi 
takdirde etkinliği olumsuz şekilde etkilenebilir! 
 
Güvenlik 
 Ürünlerimizin kullanımında genel olarak genel çalışma hijyenlerine uyulmalıdır. 
 CONTOPP®

 
 Lif bileşimi Duremit klorür içermez, çözücü madde içermez, pH derecesi nötrdür ve 

yapı biyolojisi bakımından sakıncasızdır. 
 Doğru şekilde muhafaza edildiğinde ürünlerimizde ayrışım oluşmamaktadır. Dolaysıyla dayanıklılık 

ve reaktivite muhafazaya dayalı olarak 9 aya kadar etkilenmez. 
 CONTOPP®

 Lif bileşimi ürünlerin kullanımıyla ilgili ilave bilgilere güvenlik veri formlarımızdan 
ulaşabilirsiniz. 

 
Normlar ve kontrol talimatları  
• DIN 18560: İnşaat şapları 
• DIN EN 13139: Harçlarda taş granülasyonu. 
• DIN EN 197-1: Çimento – Kısım 1: Normal çimentonun bileşimi, talepleri ve uyumluk kriterleri  

(bakınız CONTOPP®
 - Talimat formu CEM II). 

 
Yorum 
Tarafımızca işlenen ham maddeler ve üretilen ürünler sıkı fabrika kontrollerinden geçmektedirler. Bu 
ürünün kullanımında başka üreticilerin katkı maddeleri kullanılmamalıdır. Ürünlerimizin beklenilen 
inşaat koşullarına ve prosedüre uygun olup olmadıklarını kontrol etmenizin gerektiğine dikkatinizi 
çekmek isteriz. Şapın kalitesini kum ve çimento kalitesi, karışım oranları ve ilgili kabul görmüş şap 
döşeme teknolojisiyle ilgili işlemeler belirlemektedir. İnşaat koşulları veya yapı uygulamasıyla ilgili 
kontrol sahibi olmadığımız için, bu bilgi formundan herhangi bir yasal yükümlülük ortaya 
çıkarılamaz. Bu bilgi formun yayımı itibarıyla önceki örnekler geçerliklerini yitirmiştir. 
 
 
Son güncelleme:  
07.02.2011 
 

ÖZEL TALİMATLAR 

GENEL 
TALİMATLAR 

 
Teknik bilgi 

formu 



 

 
 
CONTOPP® 

 
 

 
İşlevi 
• En yeni polimer teknolojisiyle plastik sertleştirme sayesinde mukavemet artışları  
• Mukavemete dayalı şap nominal kalınlığının 30 mm’lik bir asgari değere indirilmesi 
• Lif takviyesi sayesinde çatlakların azaltılması 
• Geri nemlenmeye karşı koruma 
• Plastifiye edici özelliğe dayalı işlenebilirliğin iyileştirilmesi 
• Azaltılmış kısalma 
 
 
Kullanım alanı 
• Şaplarda çelik hasırların kullanımı için. 
• 8 mm’ye kadar en büyük tanecikli harç katkılı yüksek kaliteli bileşimli şapların ve yüzen şapların  

üretimi için. 
• Norm dışı ince tabakalı özel tasarımların üretimi için. 
• Isıtmalı şapların üretimi için. 
• Nemli kapalı alan ve dış alanlar için. 
 
 
Özellikler          
Renk:     beyaz – bej 
Şekil:     hamurumsu 
İşleme sıcaklığı:    + 5 °C üzeri 
Kullanım süresi:    yaklaşık 9 ay – güneşe karşı korumalı ve don oluşumu olmadan  

saklayınız 
Sevkiyat şekli:    Birden fazla kullanımlı fıçılar 
    Çemberli hobbock fıçı: 60 kg net 
 
 
Karıştırma modeli¹) Her karışım için tarif Standart  CONTOPP® Birim  
   Çimento   50  50  kg   
   Harç katkısı²)  320  320  kg  
   İlave lif bileşimi Duremit -  0,5³)  litre  
   S/Ç değeri  yaklaşık 0,70 yaklaşık 0,45   
 
Mukavemetler  Kriter (28 gün sonra) Standart  CONTOPP® Birim  
   Eğilme çekme dayanıklılığı F4  F7  N/mm²   
   Basınca karşı dayanıklılık C20  C40  N/mm² 
    

1) İnce tabakalı özel tasarımların kullanımında ayrı kullanım yönergesi geçerlidir. 
   2) DIN EN 13139’a göre 
   3) Çimentonun hacimsel ağırlığının %1,0’ine denk gelmektedir. 
   Bu ideal şap harcı sadece aşağıda belirtilen işleme talimatlarıyla üretilebilir. 
 
 
Kaynak malzemeler        
• CEM I veya II (A- tipleri tercih edilir) DIN EN 197-1’e göre 
• Harç katkısı DIN EN 13139’a göre 
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Reçete 
• Dozaja uyunuz (%1,0 hacimsel çimento ağırlığı 0,5 litre karışım başı/50 kg çimentoya denk  

gelmekte). 
• Harç katkısı nemlendirilmiş karışıma eklenmelidir. 
• s/ç değeri < 0,50. Karıştırmada su ihtiyacı aşırı derecede azaltılmakta. 

% 30-40 arası bir su tasarrufu dikkate alınmalıdır! 
• Tüm bileşenlerin ilavesi sonrası en az 2 dakikalık karıştırma süresi. 
 
CONTOPP® serisi ürünlerle uyumluluk  
CONTOPP®

 
  Lif bileşimi Duremit hydro, CONTOPP® serisinin diğer ürünleriyle birlikte kullanılamaz, 

aksi takdirde etkinliği olumsuz şekilde etkilenebilinir! 
 
Güvenlik 
• Ürünlerimizin kullanımında genel olarak genel çalışma hijyenlerine uyulmalıdır. 
• CONTOPP®

 
 Lif bileşimi Duremit hydro klorür içermez, çözücü madde içermez, pH derecesi nötrdür  

ve yapı biyolojisi bakımından sakıncasızdır. 
• Doğru şekilde muhafaza edildiğinde ürünlerimizde ayrışım oluşmamaktadır. Dolaysıyla  

dayanıklılık ve reaktivite muhafazaya dayalı olarak 9 aya kadar etkilenmez. 
• CONTOPP®

 
 Lif bileşimi ürünlerin kullanımıyla ilgili ilave bilgilere güvenlik veri formlarımızdan  

ulaşabilirsiniz. 
 
Normlar ve kontrol talimatları  
• DIN 18560: İnşaat şapları 
• DIN EN 13139: Harçlarda taş granülasyonu. 
• DIN EN 197-1: Çimento – Kısım 1: Normal çimentonun bileşimi, talepleri ve uyumluk kriterleri  

(bakınız CONTOPP®
 - Talimat formu CEM II). 

 
Yorum 
Tarafımızca işlenen ham maddeler ve üretilen ürünler sıkı fabrika kontrollerinden geçmektedirler. Bu 
ürünün kullanımında başka üreticilerin katkı maddeleri kullanılmamalıdır. Ürünlerimizin beklenilen 
inşaat koşullarına ve prosedüre uygun olup olmadıklarını kontrol etmenizin gerektiğine dikkatinizi 
çekmek isteriz. Şapın kalitesini kum ve çimento kalitesi, karışım oranları ve ilgili kabul görmüş şap 
döşeme teknolojisiyle ilgili işlemeler belirlemektedir. İnşaat koşulları veya yapı uygulamasıyla ilgili 
kontrol sahibi olmadığımız için, bu bilgi formundan herhangi bir yasal yükümlülük ortaya 
çıkarılamaz. Bu bilgi formun yayımı itibarıyla önceki örnekler geçerliklerini yitirmiştir. 
 
 
Son güncelleme:  
07.02.2011 
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CONTOPP® 

 
 

 
İşlevi 
• Yüksek derecede mukavemetli C60 kalite sınıfına kadar çimento şapları. 
• Plastifiye edici bileşimler sayesinde kolay işleme ve düzgünleştirme özellikleri 
 
 
Kullanım alanı 
• Büyük yüklere maruz kalan çimento bileşimli kullanım şapların yapımı için. 
• Yüksek derecede mukavemetli endüstri şapların yapımı için. 
• Tüm kalite sınıflarında sert tanecik serpiştirmeli şapların yapımı için. 
 
 
Özellikler          
Renk:     kahverengi 
Şekil:     sıvı 
Yoğunluk (20° C derecede): 1,16 ± 0,03 g/ml 
İşleme sıcaklığı:    + 5 °C üzeri 
Kullanım süresi:    yaklaşık 12 ay – güneşe karşı korumalı ve don oluşumu  

olmadan saklayınız 
Sevkiyat şekli:    Tek kullanımlı fıçılar 
    PVC bidon: 35 kg net 

Birden fazla kullanımlı fıçılar 
Poli fıçı:            240 kg net 
Konteyner:      1.200 kg net 

 
 
Karıştırma modeli Her karışım için tarif Standart  CONTOPP® Birim 
   Çimento   75  75  kg  
   Harç katkısı¹)  300  300  kg 
   İlave Duremit  -  1,3²)  litre 
   S/Ç değeri  0,70 – 0,80 0,40 – 0,50  
 
Mukavemetler  Kriter    Standart CONTOPP® Birim 
   Eğilme çekme dayanıklılığı (28 gün) F6 F8  N/mm²  
   Basınca karşı dayanıklılık (28 ün) C35 C50  N/mm² 
    

1) DIN EN 13139’a göre 
   2) Çimento ağırlığının kütlesel olarak % 2,0’sine denk gelmektedir. 
   Bu ideal şap harcı sadece aşağıda belirtilen işleme talimatlarıyla üretilebilir. 
 
 
 
Kaynak malzemeler        
• CEM I 32,5 R veya CEM II (A- tipleri tercih edilir) 32,5 R DIN EN 197’ye göre 
• Harç katkısı DIN EN 13139’a göre 
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Reçete 
• Dozaja uyunuz (%1,0 – 2,5 çimento ağırlığına ilave). 
• Harç katkısı nemlendirilmiş karışıma eklenmelidir. 
• s/ç değeri < 0,50 kıvama bağlıdır, genel olarak su tasarrufu dikkate alınmalıdır! 
• Tüm bileşenlerin ilavesi sonrası en az 2 dakikalık karıştırma süresi. 
 
 
İklimsel yapı koşulları 
• Sertleşme esnasında hava cereyanı ve doğrudan güneş ışınlarına karşı korunmalıdır. 
• Fazla nemin cereyansız havalandırma (şok havalandırma) sayesinde taşınması gerekir. 
•Yapı türü ve inşaatın hazırlanması DIN 18560’a uygun olmalıdır. 
 
 
Ardıl işlem 
Yüksek oranda çimento içeren tüm çimento şaplarda yoğun ve daha uzun bir ardıl işleme ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu esnada PE folyo ile kaplama veya CONTOPP buharlaşma koruması kullanımı 10 
ile koruma sağlanmaktadır. 
 
CONTOPP® serisi ürünlerle uyumluk  
CONTOPP®

 
 Duremit 50, CONTOPP® serisinin diğer ürünleriyle birlikte kullanılamaz, aksi takdirde 

etkinliği olumsuz şekilde etkilenebilir! 
 
Güvenlik 
• Ürünlerimizin kullanımında genel olarak genel çalışma hijyenlerine uyulmalıdır. 
• CONTOPP®

 
 Duremit 50 klorür içermez, çözücü madde içermez ve yapı biyolojisi bakımından  

sakıncasızdır. 
• Doğru şekilde muhafaza edildiğinde ürünlerimizde ayrışım oluşmamaktadır. Dolaysıyla  

dayanıklılık ve reaktivite muhafazaya dayalı olarak 12 aya kadar etkilenmez. 
• CONTOPP®

 
 sertleştiricilerin kullanımıyla ilgili ilave bilgilere güvenlik veri formlarımızdan  

ulaşabilirsiniz. 
 
Normlar ve kontrol talimatları  
• DIN 18560: İnşaat şapları 
• DIN EN 13139: Harçlarda taş granülasyonu. 
• DIN EN 197-1: Çimento – Kısım 1 
 
Yorum 
Tarafımızca işlenen ham maddeler ve üretilen ürünler sıkı fabrika kontrollerinden geçmektedirler. Bu 
ürünün kullanımında başka üreticilerin katkı maddeleri kullanılmamalıdır. Ürünlerimizin beklenilen 
inşaat koşullarına ve prosedüre uygun olup olmadıklarını kontrol etmenizin gerektiğine dikkatinizi 
çekmek isteriz. Şapın kalitesini kum ve çimento kalitesi, karışım oranları ve ilgili kabul görmüş şap 
döşeme teknolojisiyle ilgili işlemeler belirlemektedir. İnşaat koşulları veya yapı uygulamasıyla ilgili 
kontrol sahibi olmadığımız için, bu bilgi formundan herhangi bir yasal yükümlülük ortaya 
çıkarılamaz. Bu bilgi formun yayımı itibarıyla önceki örnekler geçerliklerini yitirmiştir. 
 
 
Son güncelleme:  
07.02.2011 
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CONTOPP® 

 
 

 
İşlevi 
 Hızlı kuruma 

 
Kullanım alanı 
• Bileşimli ve yüzücü şapların yapımı için. 
• Isıtmalı şapların yapımı için. 
• Nemli kapalı alanlar ve dış alanlar için uygundur. 
 
Özellikler          
Renk:     beyaz 
Şekil:     sıvı 
Yoğunluk (20° C derecede): 1,27 ± 0,01 g/ml 
İşleme sıcaklığı:    + 5 °C üzeri 
Kullanım süresi:    yaklaşık 12 ay – güneşe karşı korumalı ve don oluşumu olmadan 
saklayınız 
Sevkiyat şekli:    Tek kullanımlı fıçılar 
    PVC bidon: 35 kg net 

Birden fazla kullanımlı fıçılar 
Poli fıçı:            240 kg net 
Konteyner:      1.100 kg net 

 
Karıştırma modeli Her karışım için tarif Standart  CONTOPP® Birim 
   Çimento   50  50  kg  
   Harç katkısı¹)  320  320  kg 
   İlave Hızlandırıcı 15 -  0,5²)  litre 
   S/Ç değeri  0,70 – 0,80 0,46 – 0,48  
 
Mukavemetler Kriter    Standart  CONTOPP® Birim 
  Eğilme çekme dayanıklılığı (28 gün) F4  F4  N/mm²  
  Basınca karşı dayanıklılık (28 ün) C20  C25  N/mm² 
 
 
Döşeme olgunluğu Kriter   Standart  CONTOPP® Birim 
   Üzerinde yürünebilirlik 72  24  Saat  
   Döşenebilirlik³)  ≥28  2 - 4  Gün 
 

¹) DIN EN 13139’a göre 
²) Çimentonun ağırlığının kütlesel olarak %1,3’üne denk gelmektedir CEM I. 
³) BEB'ye göre (2002) 
 

Bu ideal şap harcı sadece aşağıda belirtilen işleme talimatlarıyla üretilebilir. 
Verilen bilgiler ısıtmasız şaplarda 40 – 50 mm’ye ve ısıtmalı şaplarda 65 – 70 mm’ye, + 20° C derecede normal 
iklimsel koşullara ve % 65 oranında göreceli bir nem oranına dayalıdır. Ancak standart karışımın ve CONTOPP®

 

karışımın karışım oranlarının varyasyonlarda CONTOPP® ile inceltilen şap harcın kalitesi standart karışımına göre 
genelde daha yüksek olacaktır. 
 
Kaynak malzemeler        
• CEM I 32,5 R veya CEM II (A- tipleri tercih edilir) 32,5 R DIN EN 197’ye göre 
• Harç katkısı DIN EN 13139’a göre 
 
Reçete 
• Dozaja uyunuz (0,5 litre karışım başı/50 kg  - %1,3 hacimsel çimento ağırlığına denk gelmekte). 
   Harç katkısı nemlendirilmiş karışıma eklenmelidir. 
• s/ç değeri < 0,48 
• Tüm bileşenlerin ilavesi sonrası en az 2 dakikalık karıştırma süresi. 
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KARAKTERİSTİK 

TEKNİK VERİLER 

İŞLEME 
TALİMATLARI 

 
Teknik bilgi 

formu 



 

İklimsel yapı koşulları 
• Sertleşme esnasında hava cereyanı ve güneş ışınlarına karşı korunmalıdır. 
• Fazla nemin cereyansız havalandırma (şok havalandırma) sayesinde taşınması gerekir (günde 4 
defa 20-30 dakika). 
•Yapı türü ve inşaatın hazırlanması DIN 18560’a uygun olmalıdır. 
 
Ölçüm ve döşeme olgunluğu 
Üst zemin döşenmeden önce, üst zemin döşeyeci tarafından şapın kalan nemi Şap ve Döşeme 
Federal Konfederasyonu'nun (BEB) 1998 yılına ait CM ölçümü için iş talimatlarına uygun şekilde CM 
yöntemiyle ölçülmesi gerekir. 
 
Neme ne oluyor? 
 
Standart CONTOPP® KNOPP yöntemiyle CM nemi 
 karışımı 

 
• BEB’ye (1998) göre ölçüm değeri ölçüm başladıktan 10 
dakika sonra ve CM şişesinin arada çalkalanması suretiyle 
manometre skalasında okunur.  
CONTOPP®

 
 Hızlandırıcı sistemlerin kullanıldığı durumlarda 

üretici okunan ölçüm değerinden yüzde bir oranında çıkarma 
yapılmasını ön görmektedir. Bu ölçüm esnasında dikkate 
alınan, ancak zararlı olmayan ilaveten bağlanan sudur (Resim 
1).- 
• BEB (2002) Talimat formuna dayalı olarak ısıtılmamış 
sistemlerde arta kalan nem oranı % 2,0 CM altına kadar ve 
ısıtılmış sistemlerde arta kalan nem oranı % 1,8 CM altına 
kadar zemin kaplamaları döşenebilinir. 
 
Güvence 
• Ürünlerimizin kullanımında genel olarak genel çalışma 
hijyenlerine uyulmalıdır. 
• CONTOPP®  Hızlandırıcı sistemler klorür ve çözücü madde 
içermez. 
• Doğru şekilde muhafaza edildiğinde ürünlerimizde ayrışım 
oluşmamaktadır. Dolaysıyla dayanıklılık ve reaktivite 
muhafazaya dayalı olarak 12 aya kadar etkilenmez. 
• CONTOPP® Hızlandırıcı sistemlerin kullanımıyla ilgili ilave 
bilgilere güvenlik veri formlarımızdan ulaşabilirsiniz. 
 
 

Resim 1 
 
Normlar ve kontrol talimatları  
• DIN EN 13139: Harçlarda taş granülasyonu. 
• DIN EN 197-1: Çimento – Kısım 1: Normal çimentonun bileşimi, talepleri ve uyumluk kriterleri  

(bakınız CONTOPP® Talimat formu CEM II). 
• DIN 18560: İnşaat şapları 
• BEB (1998): Talimat formu: CM ölçümü iş talimatı 
• BEB (2002): Talimat formu: Alt tabakaların hazırlıklarıyla ilgili değerlendirme 
 
Yorum 
Tarafımızca işlenen ham maddeler ve üretilen ürünler sıkı fabrika kontrollerinden geçmektedirler. Bu 
ürünün kullanımında başka üreticilerin katkı maddeleri kullanılmamalıdır. Ürünlerimizin beklenilen 
inşaat koşullarına ve prosedüre uygun olup olmadıklarını kontrol etmenizin gerektiğine dikkatinizi 
çekmek isteriz. Şapın kalitesini kum ve çimento kalitesi, karışım oranları ve ilgili kabul görmüş şap 
döşeme teknolojisiyle ilgili işlemeler belirlemektedir. İnşaat koşulları veya yapı uygulamasıyla ilgili 
kontrol sahibi olmadığımız için, bu bilgi formundan herhangi bir yasal yükümlülük ortaya 
çıkarılamaz. Bu bilgi formun yayımı itibarıyla önceki örnekler geçerliklerini yitirmiştir. 
 
Son güncelleme:  
07.02.2011  

ÖZEL TALİMATLAR 

GENEL 
TALİMATLAR 

 
Teknik bilgi 

formu 



 

 
CONTOPP® 

 
 

 
İşlevi 
 Hızlı kuruma 

 
Kullanım alanı 
• Bileşimli ve yüzücü şapların yapımı için. 
• Isıtmalı şapların yapımı için. 
• Nemli kapalı alanlar ve dış alanlar için uygundur. 
 
Özellikler          
Renk:     hafif kırmızımsı 
Şekil:     sıvı 
Yoğunluk (20° C derecede): 1,08 ± 0,01 g/ml 
İşleme sıcaklığı:    + 5 °C üzeri 
Kullanım süresi:    yaklaşık 12 ay – güneşe karşı korumalı ve don oluşumu  

olmadan saklayınız 
Sevkiyat şekli:    Tek kullanımlı fıçılar 
    PVC bidon: 35 kg net 

Birden fazla kullanımlı fıçılar 
Poli fıçı:            240 kg net 
Konteyner:      1.100 kg net 

 
Karıştırma modeli Her karışım için tarif Standart  CONTOPP® Birim 
   Çimento   50  50  kg  
   Harç katkısı¹)  320  320  kg 
   İlave Hızlandırıcı 15 -  0,5²)  litre 
   S/Ç değeri  0,70 – 0,80 0,50 – 0,52  
 
Mukavemetler Kriter    Standart  CONTOPP® Birim 
  Eğilme çekme dayanıklılığı (28 gün) F4  F4  N/mm²  
  Basınca karşı dayanıklılık (28 ün) C20  C25  N/mm² 
 
 
Döşeme olgunluğu Kriter   Standart  CONTOPP® Birim 
   Üzerinde yürünebilirlik 72  36  Saat  
   Döşenebilirlik³)  ≥28  8 - 10  Gün 
 

¹) DIN EN 13139’a göre 
²) Çimento ağırlığının kütlesel olarak %1,1’ine denk gelmektedir CEM I. 
³) BEB'ye göre (2002) 
 

Bu ideal şap harcı sadece aşağıda belirtilen işleme talimatlarıyla üretilebilir. 
Verilen bilgiler ısıtmasız şaplarda 40 – 50 mm’ye ve ısıtmalı şaplarda 65 – 70 mm’ye, + 20° C derecede normal 
iklimsel koşullara ve % 65 oranında göreceli bir nem oranına dayalıdır. Ancak standart karışımın ve CONTOPP® 
karışımın karışım oranlarının varyasyonlarda CONTOPP®

  ile inceltilen şap harcın kalitesi standart karışıma göre 
genelde daha yüksek olacaktır. 
 
Kaynak malzemeler        
• CEM I 32,5 R veya CEM II (A- tipleri tercih edilir) 32,5 R DIN EN 197’ye göre 
• Harç katkısı DIN EN 13139’a göre 
 
Reçete 
• Dozaja uyunuz (0,5 litre karışım başı/50 kg  - %1,1 hacimsel çimento ağırlığına denk gelmekte). 
  Harç katkısı nemlendirilmiş karışıma eklenmelidir. 
• s/ç değeri < 0,52 
• Tüm bileşenlerin ilavesi sonrası en az 2 dakikalık karıştırma süresi. 
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İklimsel yapı koşulları 
• Sertleşme esnasında hava cereyanı ve güneş ışınlarına karşı korunmalıdır. 
• Fazla nemin cereyansız havalandırma (şok havalandırma) sayesinde taşınması gerekir( günde 4  

defa 20-30 dakika). 
• Yapı türü ve inşaatın hazırlanması DIN 18560’a uygun olmalıdır. 
 
Ölçüm ve döşeme olgunluğu 
Üst zemin döşenmeden önce, üst zemin döşeyeci tarafından şapın kalan nemi Şap ve Döşeme 
Federal Konfederasyonu'nun (BEB) 1998 yılına ait CM ölçümü için iş talimatlarına uygun şekilde CM 
yöntemiyle ölçülmesi gerekir. 
 
Neme ne oluyor? 
 
Standart CONTOPP® KNOPP yöntemiyle CM nemi 
 karışımı 

 
•  BEB’ye (1998) göre ölçüm değeri ölçüm başladıktan 10 
dakika sonra ve CM şişesinin arada çalkalanması suretiyle 
manometre skalasında okunur.  
CONTOPP®

 
 Hızlandırıcı sistemlerin kullanıldığı durumlarda üretici 

okunan ölçüm değerinden yüzde bir oranında çıkarma 
yapılmasını ön görmektedir. Bu ölçüm esnasında dikkate alınan, 
ancak zararlı olmayan ilaveten bağlanan sudur (Resim 1). 
• BEB (2002) Talimat formuna dayalı olarak ısıtılmamış 
sistemlerde arta kalan nem oranı %2,0 CM altına kadar ve 
ısıtılmış sistemlerde arta kalan nem oranı %1,8 CM altına kadar 
zemin kaplamaları döşenebilir. 
 
Güvence 
• Ürünlerimizin kullanımında genel olarak genel çalışma 
hijyenlerine uyulmalıdır. 
• CONTOPP®

 Hızlandırıcı sistemler klorür içermez, çözücü madde 
içermez ve yapı biyolojisi bakımından sakıncasızdır. 
• Doğru şekilde muhafaza edildiğinde ürünlerimizde ayrışım 
oluşmamaktadır. Dolaysıyla dayanıklılık ve reaktivite muhafazaya 
dayalı olarak 12 aya kadar etkilenmez. 
• CONTOPP®

 Hızlandırıcı sistemlerin kullanımıyla ilgili ilave 
bilgilere güvenlik veri formlarımızdan ulaşabilirsiniz. 
 

Resim 1 
 
Normlar ve kontrol talimatları  
• DIN EN 13139: Harçlarda taş granülasyonu. 
• DIN EN 197-1: Çimento – Kısım 1: Normal çimentonun bileşimi, talepleri  
   ve uyumluk kriterleri (bakınız CONTOPP® Talimat formu CEM II). 
• DIN 18560: İnşaat şapları 
• BEB (1998): Talimat formu: CM ölçümü iş talimatı 
• BEB (2002): Talimat formu: Alt tabakaların hazırlıklarıyla ilgili değerlendirme 
 
Yorum 
Tarafımızca işlenen ham maddeler ve üretilen ürünler sıkı fabrika kontrollerinden geçmektedirler. Bu 
ürünün kullanımında başka üreticilerin katkı maddeleri kullanılmamalıdır. Ürünlerimizin beklenilen 
inşaat koşullarına ve prosedüre uygun olup olmadıklarını kontrol etmenizin gerektiğine dikkatinizi 
çekmek isteriz. Şapın kalitesini kum ve çimento kalitesi, karışım oranları ve ilgili kabul görmüş şap 
döşeme teknolojisiyle ilgili işlemeler belirlemektedir. İnşaat koşulları veya yapı uygulamasıyla ilgili 
kontrol sahibi olmadığımız için, bu bilgi formundan herhangi bir yasal yükümlülük ortaya 
çıkarılamaz. Bu bilgi formun yayımı itibarıyla önceki örnekler geçerliklerini yitirmiştir. 
 
Son güncelleme:  
07.02.2011  

ÖZEL TALİMATLAR 

GENEL 
TALİMATLAR 

 
Teknik bilgi 

formu 



 

 
CONTOPP® 

 
 

 
İşlevi 
 Hızlı kuruma 

 
Kullanım alanı 
• Bileşimli ve yüzücü şapların yapımı için. 
• Isıtmalı şapların yapımı için. 
• Nemli kapalı alanlar ve dış alanlar için uygundur. 
 
Özellikler          
Renk:     yeşil 
Şekil:     sıvı 
Yoğunluk (20° C derecede): 1,05 ± 0,01 g/ml 
İşleme sıcaklığı:    + 5 °C üzeri 
Kullanım süresi:    yaklaşık 12 ay – güneşe karşı korumalı ve don oluşumu  

olmadan saklayınız 
Sevkiyat şekli:    Tek kullanımlı fıçılar 
    PVC bidon: 30 kg net 

Birden fazla kullanımlı fıçılar 
Poli fıçı:            210 kg net 
Konteyner:      1.000 kg net 

 
Karıştırma modeli Her karışım için tarif Standart  CONTOPP® Birim 
   Çimento   50  50  kg  
   Harç katkısı¹)  320  320  kg 
   İlave Hızlandırıcı 10 -  0,5²)  litre 
   S/Ç değeri  0,70 – 0,80 0,53 – 0,55  
 
Mukavemetler Kriter    Standart  CONTOPP® Birim 
  Eğilme çekme dayanıklılığı (28 gün) F4  F4  N/mm²  
  Basınca karşı dayanıklılık (28 ün) C20  C25  N/mm² 
 
 
Döşeme olgunluğu Kriter   Standart  CONTOPP® Birim 
   Üzerinde yürünebilirlik 72  36  Saat  
   Döşenebilirlik³)  ≥28  14 - 16  Gün 
 

¹) DIN EN 13139’a göre 
²) Çimento ağırlığının kütlesel olarak %1,1’ine denk gelmektedir CEM I. 
³) BEB'ye göre (2002) 

 
Bu ideal şap harcı sadece aşağıda belirtilen işleme talimatlarıyla üretilebilir. 
Verilen bilgiler ısıtmasız şaplarda 40 – 50 mm’ye ve ısıtmalı şaplarda 65 – 70 mm’ye, + 20° C derecede normal 
iklimsel koşullara ve % 65 oranında göreceli bir nem oranına dayalıdır. Ancak standart karışımın ve CONTOPP® 
karışımın karışım oranlarının varyasyonlarda CONTOPP® ile inceltilen şap harcın kalitesi standart karışımına göre 
genelde daha yüksek olacaktır. 
 
 
Kaynak malzemeler        
 CEM I 32,5 R veya CEM II (A- tipleri tercih edilir) 32,5 R DIN EN 197’ye göre 
 Harç katkısı DIN EN 13139’a göre 
 
Reçete 
• Dozaja uyunuz (0,5 litre karışım başı/50 kg  - %1,1 hacimsel çimento ağırlığına denk gelmekte). 
   Harç katkısı nemlendirilmiş karışıma eklenmelidir. 
• s/ç değeri < 0,55 
• Tüm bileşenlerin ilavesi sonrası en az 2 dakikalık karıştırma süresi. 
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İklimsel yapı koşulları 
• Sertleşme esnasında hava cereyanı ve güneş ışınlarına karşı korunmalıdır. 
• Fazla nemin cereyansız havalandırma (şok havalandırma) sayesinde taşınması gerekir ( günde 4  

defa 20-30 dakika). 
• Yapı türü ve inşaatın hazırlanması DIN 18560’a uygun olmalıdır. 
 
Ölçüm ve döşeme olgunluğu 
Üst zemin döşenmeden önce, üst zemin döşeyeci tarafından şapın kalan nemi Şap ve Döşeme 
Federal Konfederasyonu'nun (BEB) 1998 yılına ait CM ölçümü için iş talimatlarına uygun şekilde CM 
yöntemiyle ölçülmesi gerekir. 
 
Neme ne oluyor? 
 
Standart CONTOPP® KNOPP yöntemiyle CM nemi 
 karışımı 

 
• BEB’ye (1998) göre ölçüm değeri ölçüm başladıktan 10 
dakika sonra ve CM şişesinin arada çalkalanması suretiyle 
manometre skalasında okunur.  
CONTOPP®

 
 Hızlandırıcı sistemlerin kullanıldığı durumlarda 

üretici okunan ölçüm değerinden yüzde bir oranında çıkarma 
yapılmasını ön görmektedir. Bu ölçüm esnasında dikkate alınan, 
ancak zararlı olmayan ilaveten bağlanan sudur (Resim 1). 
• BEB (2002) Talimat formuna dayalı olarak ısıtılmamış 
sistemlerde arta kalan nem oranı %2,0 CM altına kadar ve 
ısıtılmış sistemlerde arta kalan nem oranı %1,8 CM altına kadar 
zemin kaplamaları döşenebilir. 
 
Güvence 
• Ürünlerimizin kullanımında genel olarak genel çalışma 
hijyenlerine uyulmalıdır. 
• CONTOPP®

  Hızlandırıcı sistemler klorür içermez, çözücü 
madde içermez ve yapı biyolojisi bakımından sakıncasızdır. 
• Doğru şekilde muhafaza edildiğinde ürünlerimizde ayrışım 
oluşmamaktadır. Dolaysıyla dayanıklılık ve reaktivite 
muhafazaya dayalı olarak 12 aya kadar etkilenmez. 
• CONTOPP®

  Hızlandırıcı sistemlerin kullanımıyla ilgili ilave 
bilgilere güvenlik veri formlarımızdan ulaşabilirsiniz. 
 

 
Resim 1 
 
Normlar ve kontrol talimatları  
• DIN EN 13139: Harçlarda taş granülasyonu. 
• DIN EN 197-1: Çimento – Kısım 1: Normal çimentonun bileşimi, talepleri  
   ve uyumluk kriterleri (bakınız CONTOPP® Talimat formu CEM II). 
• DIN 18560: İnşaat şapları 
• BEB (1998): Talimat formu: CM ölçümü iş talimatı 
• BEB (2002): Talimat formu: Alt tabakaların hazırlıklarıyla ilgili değerlendirme 
 
Yorum 
Tarafımızca işlenen ham maddeler ve üretilen ürünler sıkı fabrika kontrollerinden geçmektedirler. Bu 
ürünün kullanımında başka üreticilerin katkı maddeleri kullanılmamalıdır. Ürünlerimizin beklenilen 
inşaat koşullarına ve prosedüre uygun olup olmadıklarını kontrol etmenizin gerektiğine dikkatinizi 
çekmek isteriz. Şapın kalitesini kum ve çimento kalitesi, karışım oranları ve ilgili kabul görmüş şap 
döşeme teknolojisiyle ilgili işlemeler belirlemektedir. İnşaat koşulları veya yapı uygulamasıyla ilgili 
kontrol sahibi olmadığımız için, bu bilgi formundan herhangi bir yasal yükümlülük ortaya 
çıkarılamaz. Bu bilgi formun yayımı itibarıyla önceki örnekler geçerliklerini yitirmiştir. 
 
Son güncelleme:  
07.02.2011  

ÖZEL TALİMATLAR 

GENEL 
TALİMATLAR 

 
Teknik bilgi 

formu 



Zemin katları
1. Bile imde ap
Örnek olarak zemin dö emesi:
Kaplama

ş ş

ş

Kaplama

Kenar eritli çimentolu apş ş

Yap t r c maddeı ı ı ış

Beton zemin



Zemin katları
2. Bölme tabakas üzeri ap
Örnek olarak zemin dö emesi: Parke

ı ş

ş

Parke yap cıştırı ısı

Kenar eritli çimentolu apş ş

Astar boya

Beton zemin

Bölme tabakas (çift)ı

Astar

Parke



Zemin katları
3. Yal t m üzeri ap
Örnek olarak zemin dö emesi: Linolyum

ı ı ş

ş

Bölme tabakas üzeri yerden s tma sistemiı ı ı

Beton zemin

Darbe ses yal t mı ı ı

Yap t r cı ı ı ış

Astar

Linolyum

Is yal t mı ı ı ı

Kenar eritli çimentolu apş ş
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Stand 02/2011

Büyüklük: 3.600 m²
Çal ma versiyonu: Yal t m üzeri ap

85 mm

: 1 : 6

: CEM I 32.5R

Granülasyon: ap kumu  0/8

: CT-C40-F7

: 2008

ış ı ı ş

Ş

Kal nl k:
Kar m oran
Çimento tipi

Mukavemet s n f

Dö eme süresi Mart – Kas m

ı ı

ışı ı

ı ı ı

ş ı

CONTOPP®

DUREMIT 50
Humboldt-Üniversites - Grimm Zentrum (Merkezi) Berlin



Stand 02/2011

Büyüklük: 3.000 m²
Çal ma versiyonu: Bölme tabakas üzeri ap

Kal nl k: 70 mm

Kar m oran : 1 : 6
Çimento tipi: CEM II/B - LL 32.5
Granülasyon: 0/4

Mukavemet s n f : CT-C35-F5

Dö eme süresi: Ekim – Kas m 2008
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Şap kumu

CONTOPP®
Lif bile imiş

DUREMIT hydro

Punta Dogana , Venedik ( )Müzesi talyaİ




