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ÜRÜN TANIMI 

Bitüm-kauçuk esaslı, yatay ve eğimli derzlerde kullanılan, sıcak uygulamalı elastik derz 
dolgu macunudur.

 

UYGULAMA ALANLARI

 

Dilatasyonlarda ve derzlerde,
Geniş yüzeyli beton kaplamaları ek yerlerinde,
Barajlar, kanal ve kanaletlerde,
Cam yol butonlarının montajında,
Beton yol, köprü, otoyol, havaalanlarında,
Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı 
kullanılabilir.
UV dayanımlı bir ürün olmadığı için uygulama sonrası üzeri uygun şekilde kapatılmalıdır.

 

AVANTAJLARI

 

Yüksek elastikiyet özelliğini düşük ve yüksek sıcaklıklarda dahi korur.
-20 oC ile +80 oC sıcaklıkları arasında elastikiyetini koruyabilir.
Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
Su depolarında güvenle kullanılabilir, içme suyuna karışmaz.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 

Malzeme Özellikleri
Bileşim                                         : Bitüm Emülsiyon
Renk                                             : Siyah
Yoğunluk (A+B)                         : 1,24 kg/l
Penetrasyon (25 oC)                  : 33
Kopma Uzaması                          : ≥2000 %

o oUygulama Sıcaklığı                    : 160 C   180 C
o oServis Sıcaklığı                            : -20 C  80 C

Ambalaj                                       : Plastik Torba, Teneke Kova
Soğuma Süresi                           : 1 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. Uygulama yapılacak yüzey solventsiz 
Entech BitümEnflex Primer WB S / WB C / SB bitüm esaslı astar ürünlerinden biri ile 
astarlanmalı ve astar tam olarak kuruduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. 



Uygulama

 

o o160 C - 180 C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra uygulama yapılacak alana dökülür. 
o180 C üzerine çıkılması veya birkaç defa ısıtılıp soğutulması ürünün yapısını bozabilir. 

SARFİYAT

 

 

10 m uzunluğunda, 3 cm genişliğine, 5 cm derinliğinde bir alan için,
10 m X 0,03 m X 0,05 m X 1240 kg/m3 = 18,60 kg ürün kullanılmalıdır.

  

AMBALAJ

Karton Koli = 17 kg, Teneke Kova = 17 kg ± %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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UYGUN EKİPMAN GİYİNİZ

 

 

 
 

  

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
 

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan 
korunmalıdır.
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

 

Entech BitümEnflex Joint 
Elastomerik Bitüm Esaslı,
Sıcak Uygulamalı Derz Macunu

 
 

  


	Page 1
	Page 2

