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Ürün Adı

:

SÜRME ESASLI SU YALITIM

Tanımı

:

Akrilik kopolimer reçine esaslı, su bazlı, tek komponentli, kullanıma hazır, elastik, her türlü zemine kolayca
uygulanabilen, yeșil renkli, sürme su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları

:

İç ve dıș mekanlarda, yatayda ve düșeyde, düz ve eğimli çatılarda, teras, balkon, havuz ve su depolarında,
oluk, saçak ve baca kenarlarında, beton, sıva, tuğla, çinko, galvaniz, briket gibi yüzeylerde kullanılabilir.

Özellikleri

:

• Kullanıma hazırdır.
• Uygulaması çok kolay olup akıșkan özelliği vardır. Yüzeyleri kolayca kaplayabilir. İșçilik maliyeti düșüktür.
• Elastiktir. 1 ile 1,5 mm kalınlıkta 23 0C de 24 saat sonra % 300 uzama gösterebilir.
• Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapıșma sağlar.
• Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur.
• Zayıf kimyasallara dayanıklıdır.
• Yüzeylere teneffüs imkanı sağlar.
• Solvent içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Șekil

:

Akıșkan sıvı

Renk

:

Yeșil

Yoğunluk

:

1,29 +- 0,05 kg/lt

Kopma Uzaması

:

% 300

Yapıșma Mukavemeti :

12 kgf /cm²

Uygulama

DELFİN SU YALITIM MALZEMESİ; nemsiz, kuru ve temiz yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak
yüzey üzerinde ürünün yapıșmasını engelleyecek her türlü yağ, kir, toz ve gevșek zemin temizlenmelidir. Sıva
ve beton yüzeylerin, uygulamadan önce su ile temizlenmesi önerilir. Uygulama yapılacak yüzeylerin, göllenme
yapmayacak bir eğime sahip olması gerekir. Zemindeki boșluklar, çukurlar DELFİN Tamir Harcı ile doldurulmalıdır. Uygulama minimum iki kat olarak yapılmalıdır. İkinci kat, birinci kata 900 dik istikamette uygulanmalıdır. Yatay ve düșey birleșim noktalarında Delfin Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemesi șerit halinde uygulanmalıdır. Delfin Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemesi özellikle kuru havalarda +5 0c ile +35 0c arasında

:

uygulanmalıdır. Yağmur, kar ve don gibi hava șartlarında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan yüzeyler
en az 24 saat bu hava koșullarından korunmalıdır.
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KURUMA SÜRESİ (20 0C)
İlk kuruma
:
İkinci kat
:
Tam Kuruma
:
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DELFİN su yalıtım malzemesi uygulanan tüm yüzeylerin dıș etkilere karșı performans ve gerekli dayanımı
göstermesi için üzerinin șap seramik veya benzer kaplamalarla korunması gereklidir. Uygulama araçları suyla
temizlenir. Uygulama yapılırken altı lastik ayakkabı ile uygulama yapılması önerilir. Özellikle üzerine uydu
anteni, güneș enerjisi panalleri ve su deposu monte edilecekse ayrı bir platform yapılması önerilir.

12 saat
24 saat
48 saat

Sarfiyat

:

Uygulanan yüzeyin; yapısına, pürüzlülüğüne ve gözenekliliğine bağlı olarak her kat için ortalama 0,17-0,28
kg/m² dir. Verilen sarfiyatlar yaklașık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boșluk yapısına göre farklılıklar
olacağından, kesin sarfiyat iș bitiminde belli olacaktır.

Depolama

:

Nemden, dondan ve doğrudan güneș ıșığından koruyarak; serin ve kuru ortamda saklanmıș orijinal
ambalajında 1 yıl depolanabilir.

Ambalaj

:

17 KG.
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