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MEKZIRH NEDEN KULLANILMALI
(Bölüm1)
LASTİK KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATIR

MEKZIRH kullanılan lastiklerde test edilmiş ve görülmüştür ki; lastik
basıncı düşmemekte ve lastikte ısınma olmamaktadır. Bu durum lastiğin ömrünü
%25 ile % 40 arttırmaktadır. Lastik basıncının düşmesi lastikte deformasyona
neden olur, normal ısınması haricinde extra ısınma sebebidir. Bu durum lastiğin
ekonomik ömrünü kısaltır. Ayrıca düşük basınçlı lastik yapısal olarak çok daha kolay
deforme olmaktadır. MEKZIRH sayesinde lastik basıncı sabit kalacağından ve sıvı
yapısı ile lastiği soğutacağından uzun yıllar boyunca lastiğiniz güvenli bir şekilde
hizmet edecektir.

Lastik üreticileri, laboratuvarlar ve uzmanlar tarafından yapılan testler ve
araştırmalar sonucunda görülmüştür ki; lastiğe olumsuz etki edecek durum lastiğin
yapısından kaynaklanan çok küçük hava kaçakları, yapısı gereği yüzey sapmaları
lastiğin basıncını düşürecektir. Bu durumda lastiğin fiziksel özelliği bozulacak ve
lastikte deformasyona sebep olacaktır.
MEKZIRH kullanılan lastiklerde bu olumsuzlukların hiçbirisi yaşanmamakta ve
lastikte hava basıncı düşmesi önleneceği için, lastiğin fiziksel özelliğinin bozulması,
deformasyonu gibi olumsuzluklar ortadan kalkacaktır.

PATLAMALARA ENGEL OLUR

Lastikte patlama olduğu zaman; MEKZIRH anında tepki vererek güvenli bir
şekilde patlağın oluştuğu bölgeyi tamir eder. Hatta oluşan patlağı MEKZIRH tamir
ettikten sonra çoğu zaman göz ile fark edilemeyecek bir şekilde onarır. Lastik
üzerinde patlağı oluşturan cisim lastik üzerindeyken bile gerekli onarımı sağlar.
Cisim etrafına sızarak onarım sağlar. Cisim fark edildikten sonra, cisim lastikten
sökülünce tekrar oluşan patlağı kapatır.

YAKIT TASARRUFU SAĞLAR
MEKZIRH, lastik basıncını sabit tutacağından ve patlamalara engel olduğundan
yol ile araç arasındaki sürtünme azalacak ve yakıt tasarrufu sağlanacaktır.
Lastiklerde her 10 psi basınç azalması %3 daha fazla yakıt harcamasına yol
açacaktır. MEKZIRH ile bu basınç azalması olmayacağı için, basınç azalması kaynaklı
yakıt sarfiyatı artışı olmayacaktır.

ÜRETİCİ FİRMA LASTİK GARANTİ GÜVENCESİ

MEKZIRH’ ın kimyasal yapısı tamamen lastik ile özdeş olduğundan lastiğinize
asla zarar vermez. Lastiğinizin garantisini de etkilemez.

HER İKLİME UYGUN KULLANIM

MEKZIRH’ ın yapısı gereği çok soğuk veya çok sıcak hava ortamlarında kullanımı
uygundur. - 40 oC + 110 oC Sıcaklık aralığında kullanılabilir.

LASTİĞİN İÇ YÜZEYİNİ KAPLAYARAK EXTRA KORUMA SAĞLAR

MEKZIRH, lastiğin iç yüzeyini ince bir şekilde kaplayarak extra koruma sağlar.

DELİNME ve PATLAMA KORUMA YETENEĞİ

MEKZIRH, sürekli ve devam eden olumsuzlukları gidermek için dizayn edilmiş bir
lastik koruyucu sıvıdır. Lastik korumasını içten dışa ve dıştan içe sürekli yapar.
Çok ciddi hasar almış, büyük yırtık oluşmuş, destek telleri kopmuş lastiklere etki
etmeyecektir.
Lastik jant arası kaçaklara, siboptan kaynaklanan sızıntılara ve delinme patlama
durumlarında MEKZIRH anında tepki verecek ve lastiğin basınç kaybı olmadan
tamiratını yapacaktır. MEKZIRH suya ve hava koşullarına dayanıklıdır.
Lastiğin içerisindeki MEKZIRH bitene kadar oluşan her hasarı kapatmaya devam
edecektir. Oluşan hasara göre bu sayı değişiklik gösterir.
Lastik içerisindeki MEKZIRH bitmiş olsa dahi lastiğin iç çeperine yapışıp yüzey
oluşturan kısım lastiğinizi güvende tutmaya devam edecektir.

KOROZYONA KARŞI KORUMA

MEKZIRH, korozyona karşı jantlarınızı korur. İçeriğinde bulunan özel
malzemeler sayesinde jantlarınızı koruma altına alır, ortamda bulunan nem, pislik
ve kirliklerden korur.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ İÇİN ÇÖZÜM

MEKZIRH, lastik ömrünü uzattığı ve ekonomik kullanıma olanak sağladığından
dolayı, atık lastik miktarını azaltır. Çevrenin korunması için fayda sağlar.

MEKZIRH
YÜKSEK KALİTELİ, LASTİK ÖMRÜNÜ UZATAN
VE
PATLAMALARA ENGEL OLAN
ÖZEL FORMÜLÜZE EDİLMİŞ SIVI

HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR ve
ARAÇLARDAKİ KULLANIM FAYDALARI
(Bölüm 2)

İŞ MAKİNALARI

İş makinalarında lastikler çok ağır şartlar altında çalışmaktadır. Bulundukları
çevre şartları ve yaptıkları iş nedeniyle lastiklerden kaynaklanan iş kaybına,
MEKZIRH kullanımı ile son verilir.
Ağır yükler altında lastik ve jant arasında boşluklar oluşmakta veya çevresel
etkilerden dolayı kirlenme ve tozlanma olmaktadır. Bu lastik basıncını düşürecek
ve lastiğin ömrünü kısaltacaktır. İş makinalarının iş kaybı olmadan işlevine
MEKZIRH sayesinde kesintisiz devam etmesi sağlanacaktır. Ayrıca, bulundukları
ortamdan kaynaklanan taş, çivi, metal vb. yaralanmaları sonucu lastiğin patlaması
engellenmiş olur.
Acil iş planları lastik zedelenmelerinden etkilenmeyecektir. İş makinalarının
lastik fiyatları düşünüldüğünde lastiğin ömrünün uzaması ekonomiye katkı
sağlayacaktır.

İTFAİYE ve ACİL DURUMLAR İÇİN KULLANILAN ARAÇLAR

İtfaiye araçlarının olay yerine ulaşması hayati önem taşımaktadır. Lastik
patlaması veya düşük lastik basınçlı bir aracın en kısa zamanda sorunsuz bir şekilde
olay yerine intikal etmesi, olay yerinde hareket kabiliyeti için lastiklerin MEKZIRH
ile korunması mal ve can güvenliği için önem arz etmektedir.
Lastiklerin yüksek ısıya dayanması MEKZIRH ile sağlanacaktır. Yangın durumunda
lastiklerin zarar görmesi ilgili aracın olay yerindeki hareket kabiliyetini sınırlar.
MEKZIRH ile güvene alınan lastikler sayesinde araçların bir sonraki olaya intikal
etmeleri sağlanır.

AMBULANS ve HASTA NAKİL ARAÇLARI

Ambulans ve hasta nakil araçlarının hastaya ve sağlık kurumuna ulaşmasının önemi
saniyeler ile ifade edilmektedir.
Lastik hasarlarından kaynaklı gecikme veya hiç ulaşamama durumunu ortadan
kaldırmak için bu tür araçların lastiklerinin MEKZIRH ile güvene alınması önem arz
etmektedir.
Lastik hasarından kaynaklı gecikmeler can kayıplarına sebep olmasın.

KAMYON, TIR, AĞIR VASITA

Kamyon, tır ve ağır vasıtalar zor kullanım şartlarında çalışmaktadırlar. Bu tip
araçların hem iş kaybına uğramaması, hem sürücü hem yaya güvenliği için çok
önem arz etmektedir. Lastik hasarından kaynaklı yol alamama durumu ağır
vasıtaların yolu kapatması gibi durumlara sebebiyet verir. Yolun kapanması hem iş
kaybı hem de trafikteki araçların güvenliğini bozacaktır. MEKZIRH kullanılmış olan
bu tip araçlarda, böyle kayıp ve zararlar söz konusu olmayacaktır.

ARAMA, KURTARMA ARAÇLARI

Arama kurtarma araçlarının olay yerine ulaşması hayati önem taşımaktadır.
Lastik patlaması veya düşük lastik basınçlı bir aracın en kısa zamanda sorunsuz bir
şekilde olay yerine intikal etmesi, olay yerinde hareket kabiliyeti için lastiklerin
MEKZIRH ile korunması mal ve can güvenliği için önem arz etmektedir.
MEKZIRH ile güvene alınan lastikler sayesinde araçların bir sonraki olaya intikal
etmeleri sağlanır.

BİNEK ve YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI,SERVİSLE

Çalışanlar, öğrenciler, tur araçları gibi insan taşıyan araçlar için can ve mal
güvenliği için lastiklerde MEKZIRH kullanımı çok önem arz etmektedir.
MEKZIRH ile güvene alınmış araçlar, lastik patlamalarından kaynaklanan tüm
riskleri en aza indirmiş olur.
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KULLANIM ŞEKLİ
EKONOMİK ANALİZİ
(Bölüm 3)

BİREYSEL KULLANIM
 Aracınızın lastiklerini MEKZIRH ile güvence altına almanız çok kolay bir
uygulama ile yapılmaktadır.
 Aracınıza kendinizde kolayca uygulayabilirsiniz.
 MEKZIRH LASTİĞİNİZİN BALANSINI BOZMAZ.
 MEKZIRH uygulamadan önce lastiklerinizin balans ayarı yapılmış olmalı.
 MEKZIRH uygulanacak lastik kriko ile askıya alınmalı.

 Kutu içeriğinde bulunan sibop sökme aparatı ile sibop’un iğnesini saat yönünün
tersine çevirerek çıkarın.
 Lastik havasının tamamını tahliye edin.
 MEKZIRH ambalajını sibop’a saat yönünde vidalayarak sabitleyin.
 Kutu içeriğinin tamamını kutuyu sıkarak lastiğe enjekte edin.
 Kutuyu saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
 Daha önce çıkardığımız sibop iğnesini tekrar siboba saat yönünde vidalayarak
sabitleyin.

 Hava pompası ile lastiğe araç üreticisinin tavsiyesi kadar hava basın.
 Kirokoyu indirin.
 Aracınızın her lastiğine yukarıda belirttiğimiz işlemi tekrarlayın.
ARTIK ARACINIZ GÜVENLİ SÜRÜŞE HAZIR LASTİK PATLAMASI, HAVA KAÇIRMASI
ve LASTİK BASINCI DÜŞMESİ GİBİ SORUNLAR OLMADAN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE
ARACINIZI KULLANABİLİRSİNİZ.

BİNEK ARAÇ DIŞI PROFESYONEL KULLANIMI
 MEKZIRH uygulamadan önce lastiklerinizin balans ayarı yapılmış olmalı.
 MEKZIRH uygulanacak lastik veya araç komple askıya alınmalı.
 Kutu içeriğinde bulunan sibop sökme aparatı ile sibobun iğnesini saat yönünün
tersine çevirerek çıkarın.
 Lastik havasının tamamını tahliye edin.
 MEKZIRH özel pompası ile uygulama yapmak için pompanın hortum ucunu
siboba baskı yaparak sabitleyin.
 Lastik ebadınıza göre ekte verilen miktar kadar MEKZIRH’ ı lastik içine
pompalayın. Pompanın üzerinde bulunan dozaj işaretleri ile kolayca miktarı
ayarlayabilirsiniz.
 Gerekli miktar enjekte edildikten sonra hortum ucunda bulunan sabitleme
çubuğuna basıp hortumu çekin.
 Daha önce çıkardığımız sibop iğnesini tekrar siboba saat yönünde vidalayarak
sabitleyin.
 Hava pompası(Kompresör) ile lastiğe araç üreticisinin tavsiyesi kadar hava
basın.
 Aracı askıdan indirin.
 Aracınızın her lastiğine yukarıda belirttiğimiz işlemi tekrarlayın.

MEKZIRH EKONOMİK FAYDALARI

Lastiklerinizin ömrü %25 ile %40 uzayacaktır.
Lastik patlaması, basınç düşmesi gibi olumsuzluklardan kaynaklanan iş kaybı
olmayacaktır.

ÜRETİCİ

:

ÜRÜNÜN ADI
İLGİLİ STANDARTLAR

MEKO ELASTOMER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÖMERBEY MAH. IŞIKLI KÖY CAD. NO:36/1
MUDANYA/ BURSA
:MEKZIRH SU BAZLI SIVI KAUÇUK LASTİK TAMİR SOLÜSYONU
:

Bu ürünle ilgili yayınlanmış ulusal ve uluslararası bir standart bulunmamaktadır. Yeni nesil polimer
malzemelerin kullanımı ile motifliye edilmiş bir üründür. Yayınlanacak standartlar ulusal ve uluslararası olarak
takip edilmektedir.
ÜRÜN TANIMI

:

MEKZIRH, kauçuk monomerinin su ile dispersiyonundan elde edilmiş sıvı şeklidir. Özel dolgu maddesi ile
çatlak, yırtık ve delik alan ile karşılaştığında anında donarak polimer zinciri haline gelebilmektedir. Bu özelliği
sayesinde hava kaçıran lastik o bölgede polimer ile anında hava basıncının düşmesine engel olmaktadır. Ürün
toksik değildir, su bazlı olup uçucu organik bileşik içermemekte ve “yeşil” ürün olarak sınıflandırılmaktadır.
KULLANMA TALİMATI

:

Zarar görmüş veya zarar görmemiş lastik araç üzerinde veya araçtan sökülmüş halde içerisine belirli olan
tablodaki ölçüye göre sıvı kauçuk koyulur. Lastiğe hava basıncı verilmeden tüm yüzey sıvı ile ıslatılır. Daha
sonra lastiğe hava basıncı verilir. Solüsyon bu hava basıncı ile önce zarar görmüş yerlerden çıkmaya çalışırken
katılaşır bu süreç göz ile takip edilmelidir. Lastik daha sonra oluşacak hasarlarında sıvı solüsyon lastik içinde
bitene kadar devam eder. Lastiğe sibop deliğinden normal akışla veya bir aparat yardımı ile akışkanlık
sağlanarak tatbik edilebilir. Önce sibop iğnesi sökülür, sıvı tatbik edildikten sonra sibop deliği su ile
temizlenir, herhangi bir kalıntı kalmadığı gözlendikten sonra sibop iğnesi takılır.
Lastik ebadına göre ekte verilen listedeki miktar kadar ürün tatbik edilmesi önemlidir.
TANIMLAMALAR:
 Doğa dostu yeşil malzeme. Su bazlı, uçucu organik bileşik içermez, koku yapmaz.
 Hasar bölgesinde anında priz alır hasarı anlık tamir eder.
 % 800 uzama oranına sahip olup, uzamaya ve toplamaya karşı dirençlidir ve tamamen geri
toplanabilmektedir.
 Sıcağa ve soğuğa karşı dirençlidir.
 Delinmeye karşı yüksek direnç gösterir.
 Sektörde hemen hemen her türlü ana malzemeye en yüksek yapışma oranına sahiptir.

ÜRÜNÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ (SIVI HALDE)
Renk

İstenilen her renkte

Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

Solvent içermemektedir (VOC
içermemektedir)

Raf Ömrü

12 Ay

Ambalaj

18 litrelik kova, 205 litrelik varillerde ,
1000 litrelik IBC lerde

FİZİKSEL DAYANIM
Sertlik Shore A

60 Shore A

Kopma Mukavemeti Mpa

7 Mpa

Uzama %

Min % 800

Kullanım Sıcaklık Aralığı

-40 oC , + 110 oC

Yırtılma Dayanımı

İyi

Yapışma

iyi

Delinme Dayanımı

Mükemmel

Buhar Geçirgenliği

Buhar geçirir( 0.2)

Hidrostatik Basınç Dayanımı

EN az 5 bar

ÇEVRESEL ETKİLERE DAYANIM VE ÖMÜR
Suya Dayanım

Mükemmel

Yağ, Benzin Ve Mazota Dayanım

İyi

Ozona Dayanım

Mükemmel

UV ye Dayanım

Mükemmel

Buhara Dayanım

Mükemmel

Alkalilere ve Asitlere Dayanım

Mükemmel

Elektrik iletim Özelliği

Yalıtkan, uygulanan kalınlığa bağlı
olarak yüksek voltaj dayanımı

