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BİTÜM-KAUÇUK ESASLI SU YALITIM 2K - ELYAF TAKVİYELİ

Tanımı

:

DELFİN 2K Bitüm-Kauçuk esaslı esnek su yalıtım malzemesi, çift komponentli, su, kauçuk ve bitümün özel
yöntemler kullanılarak elde edilen mineral (toz) katkılı izolasyon malzemesidir. Elastikiyet ve çekme
mukavemeti çeșitli katkılarla güçlendirilmiș bitüm-kauçuk esaslı, elastik ve çabuk kuruyan su bazlı likit
membrandır. Bünyesindeki suyun buharlașmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir șekilde yapıșarak,
suya ve rutubete karșı dayanıklı ve elastik bir tabaka olușturur.

Net

:

24+8 kg

Kullanım Alanları

:

• İç ve dıș mekanların yalıtımında
• Perde duvarlar, temeller ve zeminlerde
• Sızıntı suları ve yer altı suları ile teması olan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve izolasyonunda
• Balkon ve terasların yalıtımında kullanılır.

Uygulama

:

5 mm’ye kadar uygulama yapılabilir. Ancak her kat için 1 mm uygulanmalıdır. Kaplama her zaman yapı
elemanlarının suya maruz kalan tarafına, zemin katlarının altındaki koruyucu katmanlara, yükselen nemin
önlenmesi istenen durumlarda uygulanır. Karıștırıcı yavaș dönen (yaklașık 400 devir/dakika dönüș hızı)
matkaba takılır. Toz bileșen, sıvı bileșenin içine serpilir. İçinde topak bulunmayan homojen yapıda macunumsu
bir karıșım elde edilene kadar karıștırılır. Karıștırma oranı: Ağırlıkça 3 ölçek sıvı komponent + ağırlıkça 1 ölçek
toz komponent șeklinde olmalıdır. 1-2 saat içinde uygulama yapılacak miktarda karıștırma yapılır. Karıștırılmıș
DELFİN Bitüm-Kauçuk 2K malzemesi tek bir operasyonla, fırça ile, tam olarak kaplayacak șekilde uygulanır. 5
mm’ye kadar köprü çatlaklarında elastikiyet sağlar ve -15 ile +65 derece arasındaki sıcaklıklarda tam direnç
sağlar. Duvarlara ve zemine yaș tabaka kalınlığı 4mm olan bir kaplama uygulanır. Hızlı sertleșme sebebiyle
çabuk yağmur geçirmezlik ve kuru-nemli yüzeylerde iyi aderans olur.

Sarfiyat

:

1 mm uygulama 1 kg/m²

Depolama

:

Ürün serin fakat donmaya maruz kalmayacak șekilde saklanmalıdır.

Riziko Uyarıları

:

Cilt ile temasında hassasiyet olușturabilir.

Güvenlik Uyarıları

:

• Çocukların ulașabileceği yerlerden uzak tutun.
• Buharını solumayın.
• Cilt ile temasından sakının.
• Uygun eldiven giyin.
• Yutulması halinde hemen bir doktora bașvurun, kabı veya etiketi gösterin.
• Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.
• Cilt ile temasında hassasiyet olușturabilir.
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