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CANLI SIVA 

 

ÜRÜN TANIMI 

TÜR 

Bu ürün homojen kuru talaş halinde, su ile karıştırılarak kullanılan iç cephe dekoratif 

yalıtım sıvasıdır.  

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR 
 
Özel formüle edilmiş sayesinde, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, içeriği sayesinde çatlama 
yapmayan elastiki esnek görünümü sağlamanın yanında uzun ömürlü tamir edilebilme 
özelliğine sahiptir. İç cephede sıvada bulunan kılcal çatlakları ve ondülasyonları örtmek 
için mükemmel bir üründür. Kolay uygulanır. 
 
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM 
 
1 Paket ürün 10 lt. oda sıcaklığındaki su ile homojen karışım sağlandıktan sonra 20 dk. Oda 
sıcaklığında bekletildikten sonra daha önceden astarlanmış olan yüzeye bu işlemler için 
özel üretilmiş şeffaf mala ile 2,5 mm ila 3 mm arasında bir kalınlıkta uygulanmalıdır. Paket 
üzerindeki karıştırma ve uygulama talimatına uygun olarak hareket edildiğinde düz bir 
zeminde 5 m² alan kaplamaktadır. 
 
YÜZEY 
 
Çimento esaslı sıva, bürüt beton, saten alçı, alçı levha üzerine uygulanır. Ürün iç cephe de 
en az 24 saat önce astarlanmış düz yüzeye uygulanır. Düz olmayan yüzeylerde belirtilen 
alan kaplama miktarı m² düşecektir. Duvarlarda önceden su ve nem gelmekte ise bu duvar 
muhakkak su ve nem izolasyon boyaları ile boyanmalı daha sonra uygulama yapılmalı, aksi 
taktirde yapılan yüzey kaplamasında lokal sararmalar ve kusmalar oluşacaktır. 
 
 

 
ÜRÜN BİLGİLERİ 

 

Ambalaj Boyutu 

50x40x30  ( Normal Ambalaj ) 
30x25x25  ( Vakumlu Ambalaj ) 
1 L      ( Modellere Göre Değişken İç Süsleme Ek Ürününe Göre   
değişir. Sade Beyaz Renk Baz Alınmıştır ) 

Renkler 
Renk Yelpazesi geniş, web sayfamızda kategori, renk ve 
modeller mevcuttur. 

Hacimce Katı Madde 100    ± 2  Hacim % 

Özgül Ağırlık 0.75   Teorik Olarak Sade Beyaz İçin 

Uçucu Organik Birleşik 0  g/l 

Yangın Sınıfı  E 
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Raf Ömrü 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında 
depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 Ay 

Depolama Koşulları 
Doğrudan güneş ışığından, dondan, sudan ve kirlenmeden 
koruyarak 5 °C ile 30 °C arasında depolanmalıdır. 

Uygulama Kuruma Süresi 

20 °C ve üzeri hava sıcaklıklarında havalandırılan bir ortamda 
1-2 gün,  20 °C altında hava sıcaklıklarında ülkenin coğrafi 
yapısı, nem ortamı, ortam havalandırma, etkenlerine göre 
farklılıklar gösterebilir 2 ila 7 günü veya daha fazla kuruma 
süresinde bulabilir. İçindeki suyun buharlaşması ve ortamı terk 
etmesine endekslidir. 

 
            
            
            
         

UYGULAMA BİLGİSİ 
 

Karııştırma 
Karıştırma işlemi 50 lt.lik plastik kova, geniş leğen içerisinde 
Karıştırıcı mikser uçlu matkap veya el yöntemi ile 

Mala Uygulama için özel üretilmiş, plastik şeffaf mala 

Yardımcı Malzeme 
Kale terasit malası, tarama işlemi ve keskin köşe yapımında 
kullanılmak için 

Su 
10 lt. ortam sıcaklığında, temiz  şebeke suyu. Sıva kullanım 
kıvamına getirmek için 

 
 
 

ÜRÜN UYGULAMA EKİPMAN TEMİZLİĞİ 
 

Su 
 
 

UYGULAMA ZEMİN HAZIRLIĞI 
 

Uygulama yapılmadan önce çok derin kırık ve gevşek alanlar, temizlenerek alçı tamiratı 
yapılmalıdır. Yüzey kaygan zemin ise tutunma katsayısını arttırmak için muhakkak dönüşüm 
astarı uygulanmalıdır. Alt zemin zıt ve koyu renkli ise muhakkak uygulanacak zemin rengine 
uygun astar uygulaması yapılmalı, aksi takdirde alt zemin rengi alttan belli olur. Duvar 
boyası çok eski, alt zemin bilinmiyorsa, yıllarca çeşit çeşit kat kat boya uygulaması yapılmış 
ise, duvar zemininde rutubet nem şüphesi varsa muhakkak su nem izolasyon astarı 
uygulaması yapılmalı, aksi takdirse lokal sararma ve kusmalar oluşabilir. 
 

ÜRÜN UYGULAM KALINLIĞI 
 

Ürün düz bir duvarda, ortalama  2.5 mm ila 3 mm kalınlığında uygulanma hesaplanmıştır. 
Teorik yayılma oranı         0,40  -  0,50    M²/lt. 
Seyreltme en fazla 3% 
Seyreltme Malzemesi, Su 
Karışım oranı 10 lt. Su 
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UYGULAMA ESNASINDA ORTAM SICAKLIĞI 
 

Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı en az 10°C ve çiğlenme noktasından en az 3°C yüksek 
olmalıdır. Sıcaklık ve bağıl nem ölçümleri uygulama yapılacak yüzey yakınında 
gerçekleştirilmelidir. 

 
KURUMA SÜRELERİ 

 
Kuruma süresi; hava sirkülasyonu, sıcaklık, film kalınlığı ve uygulanan kat sayısı ile 
doğrudan ilgilidir. 
1. Yaz aylarında 1 – 2 gün 
2. Kış aylarında 6 – 8 gün 
3. Kış aylarında 1 m² alana 2 lt. su tekamül etmesinden dolayı bu suyun buharlaşıp gitmesi 
gerekmektedir. İç ortamın sıcak olması ve pencerelerin kapalı olması sebebi ile su 
buharlaşıp ortamdan çıkamadığı için kurama süresinin uzamasına sebep olacaktır. Bunu 
azaltmak için ortamın gündüzleri camların açık olması ve mümkünse ortamda vantilatör 
gibi hava sirkülasyonunu sağlayacak cihazlar kullanıldığında kurama süresi dahada 
kısalacaktır. 
 
Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır: 
 
Bağıl nem (BN) 50 % 
 

Yüzey Sıcaklığı 10 °C 23 °C 40 °C 

Yüzey Kuruması 98 Saat 48 Saat 24 Saat 

Sert Kuruma 168 Saat 96 Saat 48 Saat 

 
 

KULLANMA TALİMATI 
 

Yüzey Hazırlığı 
 
Uygulama yapılmadan önce çok derin kırık ve gevşek alanlar, temizlenerek alçı tamiratı 
yapılmalıdır. Yüzey kaygan zemin ise tutunma katsayısını arttırmak için muhakkak dönüşüm 
astarı uygulanmalıdır. Alt zemin zıt ve koyu renkli ise muhakkak uygulanacak zemin rengine 
uygun astar uygulaması yapılmalı, aksi takdirde alt zemin rengi alttan belli olur. Duvar 
boyası çok eski, alt zemin bilinmiyorsa, yıllarca çeşit çeşit kat kat boya uygulaması yapılmış 
ise, duvar zemininde rutubet nem şüphesi varsa muhakkak su nem izolasyon astarı 
uygulaması yapılmalı, aksi takdirse lokal sararma ve kusmalar oluşabilir. 
 
Uygulama Tekniği 
 
Şeffaf Plastik mala ile ürün yumruk büyüklüğünde parça zemine yapıştırılarak, malanın 
yayma yönüne doğru 7 °C  açı ile kaldırılarak, hamur açma tekniği ile mala yarımı ile 
yukardan aşağı, sağdan sola şeklinde ürün yüzeye yayılır. 2-3 M² alan yapılınca ve en son 
işlem bitince kale terasit plastik mala ile 7 °C  açı ile aşağıdan yukarı veya sağdan sola 
doğru bastırmadan, araç sileceği çalışma yöntemi ile tarama işlemi yapılır. 
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UYARILAR 
 

Diğer sistemler kullanım alanına bağlı olarak belirlenebilir. 
Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce 
birlikte karıştırılmalıdır. 
Teknik danışma için lütfen Satış Departmanına başvurunuz. 
Yarım kalan duvar ürün yetmediğinde, 5-6 gün sonra devamı olan ürün uygulama yapılacağı 
zaman yarım kalan duvardaki, kurumuş sıvanın 30 cm şerik halinde ek alanı su fıs fıs 
yöntemiyle yumuşatılır yeni malzeme uygulamaya devamı gibi uygulanır. Ek veya iz 
kuruduğu zaman oluşmaz. 
Renkli ürünlerde mümkün olduğunca duvar eklerine kadar yapılmalı, devamı olacak renkler 
farklı kazan numarasına sahip ambalaj olacağından renk ton geçişi belli olmaz. 
 

 
 

DEPOLAMA 
 

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi 
havalandırılan yerlerde, doğrudan güneş ışığından, dondan, sudan ve kirlenmeden 
koruyarak 5 °C ile 30 °C arasında depolanmalıdır. 
Dikkatlice taşıyınız. 
 
 
 
 

SAĞLIK VE GÜVENLİK 
 

Ürünler sağlık konusunda alerjen etken malzeme değildir. Kuru karışım esnasında tozan 
parçacıklar solunduğunda hapşırık oluştura bilir. Uygulama esnasında M² alana 2 lt. su 
tekamül etmesinden dolayı içerde su buharı oluşacağından, astım rahatsızlığı olan kişilerin 
o alanda fazla uzun süre bulunmaları tavsiye edilmez. 
Yanma sınıfı olarak E sınıfıdır. Kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 
Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır. 
 
 
 

 
YASAL UYARI 

 
Bu belgedeki bilgiler, Metropolis Yapı Teknik’in  laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine 
dayanarak verilmiştir. Metropolis Yapı Teknik’in  ürünleri birleştirme  yarı mamul olarak 
değerlendirilir, fakat Metropolis Yapı Teknik’in  kontrolü dışındaki durumlarda da 
kullanılabileceğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik 
ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. 
Metropolis Yapı Teknik, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını 
saklı tutar. Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için 
mutlaka Metropolis Yapı Teknik’e  danışmalıdır. 
Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, Türkçe 
versiyonu geçerli olacaktır. 
 


