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ÜRÜN TANIMI 

Su bazlı, bitüm esaslı, uygulandığı yüzeye iyi yapışan, kalıcı esnek bir yalıtım ve koruma 
sağlayan su yalıtım malzemesidir. 

 

UYGULAMA ALANLARI

 

Temel ve perde duvarlarda,
İstinat duvarlarında,
Yatay ve düşey yüzeylerde,
Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının 
korunması ve yalıtımında,
Su depolarının dıştan yalıtımında,
UV dayanımlı bir ürün olmadığı için uygulama sonrası üzeri uygun şekilde kapatılmalıdır

 

AVANTAJLARI

 

Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
Soğuk uygulamalıdır, ısıtılması gerekmez.
Su ile seyreltilerek astar olarak kullanılabilir.
Nem bariyeri olarak kullanılabilir.
Yekpare bir su yalıtımı sağlar.
Uygulanan yüzeye tam yapışır.
Kimyasallara ve tuzlara karşı dayanımı yüksektir.
Su bazlı bir ürün olup çevre dostudur, kapalı mekanlarda uygulanabilir.
Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 

Malzeme Özellikleri
                          Ana Malzeme    : Bitüm Emülsiyon
Renk                                             : Kahverengi, kuruduğunda siyah
Yoğunluk (A+B)                         : 1,02 kg/l
Katı madde oranı (A+B)            : 30-35%

o oUygulama Sıcaklığı                    : +5 C   35 C
o oServis Sıcaklığı                            : -20 C  80 C

Tam Kuruma                               : 24 Saat
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UYGULAMA DETAYLARI

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması 
gerekmektedir. Yüzeydeki sivri uçlar köşeler spiral taşı ile yuvarlatılmalı ve derin boşluklar 
tamir harcı ile kapatılmalıdır. İç köşeler, duvarların birleşim yerleri pah yapılmalıdır.Bu 
yerler Entech KSK Felt pah bandı ile takviye edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeye 
malzemenin kendisi 1/1 oranda su ile inceltilip astarlanmalı ve astar tam olarak 
kuruduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Malzemenin aderansını düşürecek yüzeyler 
pürüzlendirilmelidir.



Uygulama

 

Kullanmadan önce malzeme karıştırılmalıdır. Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey
�le en az 2 katta uygulanmalıdır. İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra �k�nc� kat uygulaması 
�ç�n tam kurumanın gerçekleşm�ş olması gerekmekted�r. İk�nc� kat �lk kata d�k olacak 
şek�lde yapılmalıdır. 

SARFİYAT

 

 

2Tek Katta 0,5-1 kg/m

  

AMBALAJ

200 lt plastik varil ± %2

DEPOLAMA

 

Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır. Ürün sirkülasyonuna 
dikkat edilmeli “İLK GİREN İLK ÇIKAR” prensibiyle sevkiyat sağlanmalıdır.
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR 

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır.
Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır. 
Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yavaş gerçekleşeceği için 2. Kat 
uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kuruduğundan emin olunmalıdır.
Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, +5°C +35°C  sıcaklık aralığında uygulama 
yapılması gerekmektedir.
Perde yüzeylerde malzeme direkt olarak toprak basıncına maruz bırakılmamalı, ısı 
yalıtım levhası drenaj levhası (Entech GMFL 4 drenaj levhası) veya koruma duvarı 
uygulaması gibi önlemler alınmalıdır.
Uygulama bitiş kotu toprak üst kotundan uygun yükseklikte olmalı ve malzeme 
UV ışınlarına karşı koruma altına alınmalıdır.
Metal yüzeylerde direkt olarak uygulanamaz. Gerekli detay çözümü için üreticiye 
danışınız.

 

UYARI ve SORUMLULUK

 

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartlarına 
uyulmaması durumda oluşacak hatalardan 
Entech Yalıtım Malzemeleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti sorumlu değildir. 

  

Entech Yalıtım Malzemeler� Pazarlama
Sanay� T�caret L�m�ted Ş�rket�

Adres: Güzeltepe Mahalles� Mareşal Fevz� Çakmak Caddes� no: 116/1 Eyüp İstanbul/Türk�ye  
�nfo@entechglob.com 

www.entechglob.com


	Page 1
	Page 2

