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DURALCRETE CFW 300 
Yapısal güçlendirme için 300gr/m2 ağırlığında tek yönlü  
Karbon lif dokumalı kumaş 

 

DURALCRETE CFW 300, kuru ve ıslak yöntemlerle uygulanabilen, yüksek çekme mukavemetli, tek yönlü 300gr/m2 

ağırlığında karbon lif dokumalı kumaştır.  
 

 

• Yapı hasarlarının tamiri 

• Betonarme kirişlerin, kolonların, döşemelerin güçlendirilmesi 

• Yapı kullanım amacının değişmesi 

• Yük taşıma kapasitesinin arttırılması 

• Kolonların basınç dayanımlarının, sünekliliklerinin arttırılması 

• Standartların değişmesi sonucu yapıların standartlara uygunluk amacıyla güçlendirilmesi 

• Deprem nedeniyle oluşan hasarların onarımı 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Birim ağırlık 300 g/m2 ± %5 

Yoğunluk 1,78 gr/cm3 

Kuru lif özellikleri 

Çekme dayanımı 4200 N/mm2 

Çekme elastisite modülü 240000 N/mm2 

Kopma uzaması (nominal) % 1,80 

Laminat özellikleri 

Laminat kalınlığı (kat başına) 1,0 mm  

Uygulama sıcaklığı 

İdeal uygulama sıcaklığı +5 C - +25 C 

 

 

 

 

• Tüm güçlendirme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çok amaçlı kullanım imkânı vardır. 

• Çok hafiftir ve kolay taşımaya olanak sağlar. 

• Dokumayı dengeli olarak bir arada tutabilmek amacıyla ısıl proses ile üretilmiştir. 

• Tek yönlü sürekli liflerden oluştuğu için ezilme ve kesmeye karşı yapılan güçlendirmelerde tasarım ve 
uygulama açısından büyük kolaylık sağlar. 

• Yüzey geometrisinden bağımsız uygulama imkanı (kirişler, kolonlar, bacalar, kazıklar, duvarlar, silolar) 
vardır. • Yorulma ve aşınma dayanımı yüksektir. 

• Sünme değeri çok düşüktür. 

• Islak ve agresif kimyasal ortamlarda durabilite sağlar. 
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DURALCRETE CFW 300, 1 rulosu 50 cm eninde ve uzunluğu 50 veya 100 metre (25-50 m2) olarak kutu 
içerisinde temin edilebilir.  

 

 

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş kapalı ambalajında serin ve kuru bir yerde, 5 - 35°C arası sıcaklıkta 
depolandığında raf ömrü 12 aydır. Ambalajı açılmış ürünler 1 hafta içerisinde kullanılmalıdır. 

 

 
Sistem yapısına tamamen uyulmalıdır ve değiştirilmemelidir. 
Beton yüzeyler için astar - DURALCRETE ESR 504 
Empregnasyon/ doyurma reçinesi -  DURALCRETE ESR 504 
Yapısal güçlendirme için dokuma - DURALCRETE CFW 300 
Reçinenin detaylı özellikleri, dokumanın uygulama detayları ve genel bilgileri için DURALCRETE PRIMER veya 
DURALCRETE ESR 504’ün ürün bilgi föyüne başvurunuz. 
 

 
Kuru uygulamada; 
- Astar dahil ilk kat uygulaması: ~1,0 – 1,5 kg/m2 (DURALCRETE ESR 504). 
- Takip eden ilk katların uygulaması: ~0,8 kg/m2 (DURALCRETE ESR 504). 
Islak Uygulama: 
Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeyde astar olarak (yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak): 
- Düzgün yüzey: ~ 0.5 kg/m2 (DURALCRETE PRIMER veya DURALCRETE ESR 504). 
- Pürüzlü yüzey: ~ 0.5 - 1.0 kg/m2 (DURALCRETE PRIMER veya DURALCRETE ESR 504) 
Her katta empregnasyon/ doyurma reçinesi olarak (elle veya doyurma makinası ile):  ~ 0.7 kg/m2 (DURALCRETE 
ESR 504). 
 

 
 
Yüzey Kalitesi: Minimum yüzey çekme dayanımı: 1,0 N/mm2. 
Yüzey Hazırlığı: 
Beton ve yığma: Yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve çimento şerbeti, buz, göllenmiş su, gres, yağlar, eski yüzey 
kaplamaları, kür malzemeleri ve tüm gevşek maddelerden arındırılmış olmalıdır. Beton temizlenmeli ve çimento 
şerbeti olmayan, yüzey kirliliklerinden arındırılmış, açık gözenekli olmalıdır.  
Tamirler ve tesviye: Karbonasyona uğramış veya zayıf beton tabakanın kaldırılması veya tesviye edilmesi 
gerekiyorsa, 

• Korozyona uğramış donatılar korunmalıdır. 

• Yapısal tamir malzemeleri kullanılmalıdır. 
Uygulama: Dokuma özel makasla veya keskin maket bıçağıyla kesilebilir. Dokumayı asla katlamayınız! 
Lifli polimer kumaş, bir kat DURALCRETE ESR 504 sürülmüş yüzeye lifleri doğrultusunda gerilerek yerleştirilmeli ve 
yapıştırıcın kumaş içine emilmesi için, rulo ile lifler doğrultusunda bastırılarak hava boşlukları alınmalıdır. Daha sonra 
ikinci kat DURALCRETE ESR 504, lifli polimer kumaş yüzeyine rulo ile sürülmeli ve lifli polimerin iki kat yapıştırıcı 
arasında lamine olması sağlanmalıdır. Çok katlı lifli polimer uygulamalarında her kat arasında DURALCRETE ESR 
504 rulo ile sürülmeli ve lifli polimer kumaş rulo ile bastırılarak yapıştırıcı içinde lamine edilmelidir. 
Yangına karşı dayanım istendiğinde üzeri yangına dayanıklı özel harçlar ile uygun kalınlıkta kaplanmalıdır. Üzerine 
sıva yapılabilmesi için, son kat DURALCRETE CFW 300 uygulamasından sonra DURALCRETE ESR 504 henüz 
yaşken, sıva yapılacak yüzeylere dişli kum serpilerek, yüzeyde sıvanın yapışmasını kolaylaştıracak pürüzler 
oluşturulmalıdır. 
Empregnasyon / doyurma adımları için DURALCRETE PRIMER veya DURALCRETE ESR 504’ün Ürün Bilgi Föyü’ 
ne başvurunuz. 
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KULLANIM TALİMATLARI 
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Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir. DURALCRETE CFW 300, sertleştikten 
sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir. 

                  

 

• DURALCRETE CFW 300 sadece tecrübeli profesyonel uygulayıcılar tarafında kullanılmalıdır. 

• Köşelerde uygulamada köşeler en az >10mm olacak şekilde yuvarlatılmalıdır. Köşelerin öğütülmesi veya 
harçlarla düzeltilmesi gerekebilir.  

• Lif doğrultusunda dokuma, güçlendirme projesine bağlı olarak en az 100 mm üst üste bindirilmelidir. 

• Yan yana uygulamada atkı doğrultusunda (taşıyıcı liflere dik doğrultuda) üst üste bindirme 
gerekmemektedir. Birden fazla kat uygulamada üst üste bindirmeler şaşırtmacalı olarak yapılmalı, aynı 
yerde yapılmamalıdır. 

• Güçlendirme uygulamaları yapısal işlerdir ve uygun tecrübeli uygulamacıların seçimine özen gösterilmelidir. 

• DURALCRETE CFW 300 maksimum yapışma ve dayanıklılığı sağlayacak şekilde uygun 
empregnasyon/doyurma reçineleriyle birlikte kullanılır. Sistemin birbiriyle uygunluğunu sağlamak için 
sistemin bileşenlerini değiştirmeyiniz. 

• DURALCRETE CFW 300 estetik ve/veya koruma amaçlı çimentolu harçlar veya kaplama malzemeleriyle 
kaplanabilir. 

• Güneş ışığına maruz kalacak alanlarda, malzemenin üzeri uygulama sonrasında en geç 7 gün içinde UV 
dayanımlı, kaplamalar ile kaplanmalıdır. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız. 
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