
ÜRÜN TANIMI
GEOLITE KA 5000; modifiye polimerler ve akrilik emülsiyon karışım 
esaslı, çok hafif, su bazlı bir dolgu ve yüzey tamir macunudur.                                            

UYGULAMA ALANLARI ve ÖZELLİKLERİ 
GEOLITE KA 5000,iç ve dış cephelerdeki alçı plakalarda, GRC prekast 
levhalarda, EPS yada XPS üzerine kaplanan harçlı plakaların tamirlerinde 
ve derzlerinin doldurulmasında, ahşap yüzeylerin çatlak doldurmasında, 
beton yüzeylerin çatlak ve delik doldurmasında, vb yüzeylerde tamir ve 
derz dolgu malzemesi olarak kullanılır. 
GEOLITE KA 5000 ile küçük çaplı çatlak, kırık  noktalarda hızlı ve 
güvenilir bir tamir yapılır. Alçı panellerin bileşim yerlerinde yüzey 
düzeltici olarak kullanılır. GEOLITE KA 5000, çimento esaslı prekast 
levhaların montajında tamir ve vida deliklerinin kapatılmasında, çok 
başarılı sonuçlar vermektedir. GEOLITE KA 5000’in benzer amaçlı 
macunlara gore en önemli farkları, asla çökme ve çatlama yapmaması, 
her zaman esnek kalması, üzeri dış cephe boyaları ile boyanabilmesi ve 
daha az miktarda malzeme ile çok daha fazla yer yapabilmesidir.
GEOLITE KA 5000, beton, ahşap, metal, EPS, XPS, cam, taş, deri, 
sünger vs gibi birçok malzemeye yapışır. 

•  Çökme ve çatlama yapmaz,
•  Çok kolay şekillendirilebilir,
•  Çok hafiftir,
•  Kuruduktan sonra esnekliğini muhafaza eder,
•  Neme ve hava koşullarına karşı dirençlidir,
•  Sürülmesi çok kolay ve hızlıdır,
•  Üzeri iç veya dış cephe boyaları ile rahatlıkla boyanır.

KULLANIM ŞEKLİ 
Ortam sıcaklığı 5°C’nin üzerinde olan uygulama alanında tatbikattan 
önce malzeme karıştırılır ve gerekli miktar alındıktan sonra kapağı 
hava almayacak şekilde kapatılır. Eğer malzeme katılaşmışsa, spatula 
yardımı ile karıştırarak kıvam verilir.
Yüzey yapışma kuvvetini zayıflatacak yağ, vaks, gres ve tozdan 
temizlenir. Yüzeyin kuru olmasına dikkat edilir. Tatbikat mala veya 
spatula yardımı ile yapılır. Malzemenin içerisine su karıştırılmaz.

En İyi performans için;
•Kullandıktan sonra kapağı kapatılır,
•Malzemenin kurumaması için gerekli önlemler alınır,
•Ambalajındaki malzeme donmaktan korunur,
•Uygulamadan sonraki 24 saat içinde, su ile temasından korunur.
•Üzeri boyanmadan önce, en az 24 saat beklenmelidir. Aksi 
takdirde çökme yada çatlama yapabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Görünüm
Renk
Yoğunluğu (g/ml)
Ph
Katı Madde (%w/w)
Uygulama Yöntemi

:  Mat
:  Beyaz
:  0.40 ± 0.05 ( 25ºC)
:  8,0-9,0
:  60± 2
:  Mala,Spatul
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HAFİF DOLGU MACUNU

AMBALAJ 
GEOLITE KA 5000, net 10 litrelik yada 500 ml’lik plastik kova 
ambalajlar  içinde piyasaya sunulmaktadır. Orijinal ambalajlarında 
10-25ºC arasında kuru koşullarda muhafaza edilir. Direkt güneş 
ışığına maruz kalmamalıdır. Bu koşullarda raf ömrü 1 yıldır.  

KURUMA  BİLGİLERİ
               Toz Tutma      Dokunma               Sertleşme
20ºC    15dk                       16-18 saat                   4-5 gün

* Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır.  
Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır.  
Daha detaylı bilgi için Eks Kimya’ya başvurunuz.   Rev. No:05/Rev.Tarihi: Mart 2013   www.ekskimya.com



PRODUCT DESCRIPTION
GEOLITE KA 5000;  is a very light, water-based filler and surface 
repair sealant that based on modified polymers and acrylic emulsion 
mixture.                                                                                  

APPLICATION AREAS AND SPECIFICATIONS
GEOLITE KA 5000, is used as repair and sealing compound on 
surfaces such as plasterboard on internal and external fronts, GRC 
precast plates, for repair of Plates coated with mortar on EPS or 
XPS, filling cracks on wooden surfaces, filling cracks and holes in 
concrete surfaces and so on, 
GEOLITE KA 5000; is fast and reliable repair on minor cracks and 
broken points. Is used as surface corrective on joints of plasterboard. 
GEOLITE KA 5000, gives very successful results for the closure of 
repair and screw holes on the installation of cement based precast 
panels. 
GEOLITE KA 5000 has the most significant differences compared 
to similar sealants such as never breaking down and cracking and 
always remain flexible, dyed over with exterior paints and to be able 
to do much more surface with a smaller amount of material.
GEOLITE KA 5000, adheres to many materials such as concrete, 
wood, metal, EPS, XPS, glass, stone, leather, sponge and so on. 

• Does not break down and crack,
• Very light,
• Maintains its flexibility even after drying,
• Resistant to moisture and weather conditions,
• Can be applied very easily and fast,
•Its surface can easily be painted with both interior and exterior 
paints.
METHODE OF USAGE 
The application field that the ambient temperature is over 5°C, 
material is mixed prior to application and after taking the required 
quantity, the cover is closed hermetically sealed. If the material is 
hardened, is homogenized by mixing with a spatula.
Cleaned from the oil, wax, lubricants and dust that weak the 
strength of adhesion of surface. Be attention to that is dried. The 
application is done by help of hoe and scraper. The water is not 
mixed into the material. 

For the best performance ;
• The cover is closed after used,
• Necessary measures are taken in order not to dry the material,
• Material in package is protected from freezing,
• Should be protected from contacting with water within 24 hours 
after application,
• Should be waited at least for 24 hours before painting it over. 
Otherwise; can cause breaking down or cracking.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Appearance
Colour
Density (g/ml)
Ph 
Solid matter (%w/w)
Application Method

:  Matt
:  White
:  0.40 ± 0.05 ( 25ºC)
:  8,0-9,0
:  60± 2
:  Trowel, Spatula

PACKAGING
GEOLITE KA 5000, is presented to the market in packages of 
net 10 litres or 500 ml of plastic bucket.
Protected under dry conditions in original packaging between 
10-25ºC. Should not be exposed to direct sunlight. Under these 
conditions, the shelf life is one year.   

DRYING INFORMATION
               Dust Holding      Touching              Hardening
20ºC    15m.                       16-18 hours                   4-5 days
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LIGHT WEIGHT FILLER

* The information regarding the products has been prepared in normal conditions on the basis of our laboratory experiments and studies. Our firm is 
not liable for the operation carried out in improper application condition. Our firm reserved the right of altering this information. For more information, 
contact with Eks Kimya. Rev. No:05/Revision Date: March 2013


