


HAKKIMIZDA
Yapı kimyasalları sektöründe 20 yılı aşkın süredir Türkiye pazarına hizmet veren 
firmamız, 2011 yılından itibaren hedefini dünya pazarına açarak BAUMERK Yapı 
Kimyasalları adı altında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ürün portföyünde; yapı 
kimyasalları ve bitüm esaslı membran ürünleri ile sektörde yer alan firmamız, 2015 
yılının ortalarında boya ürün grubunu da ekleyerek, yapı sektörünün tüm ihtiyaçlarını tek 
bir marka altında birleştirmiştir. Şu anda 20 farklı ürün grubu altında 150’nin üzerinde 
temel yapı malzemelerinden, özelleştirilmiş ürünlere ve sistem çözümlerine kadar farklı 
ve yenilikçi ürünleri ile müşterilerine değer katmaktadır. 

“Yapının Kimyasını Değiştiriyoruz” felsefesi ile BAUMERK, 65’ten fazla ülkede 
1000’den fazla müşterisine kaliteli, müşteri ihtiyacına hızlı cevap veren ve uzman teknik 
ekibinin satış öncesi ve sonrası hizmetleri ile müşteriye değer katma prensibini ilk 
planda tutmaktadır. BAUMERK, Hadımköy’deki 22.500 m2 lik üretim tesislerinde 
sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları ve sağladığı teknik destek ile Türkiye ve Dünya’da yapı 
sektörüne değer katan yenilikçi ve öncü bir firmadır.

VİZYONUMUZ
Yapı Kimyasalları sektörüne tüm Dünya’da fark ve değer yaratan çözümler sunan, 
piyasa değeri yüksek, evrensel, saygın ve lider şirket olmaktır. 
 
MİSYONUMUZ
Müşterinin ihtiyacını en iyi şekilde anlayarak, kaliteli, güvenilir ve hızlı bir hizmet 
sağlayarak, yüksek çevre bilinciyle birlikte BAUMERK markasını kalite ve güvenin 
sembolü yapmaktır. 
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PUR 115 Poliüretan Esaslı, Şeffaf, Su Yalıtım Membranı
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B PR 100
Bitüm Esaslı Membran Astarı

Tanımı
Su ve asfaltın, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bitümlü 
membran astarıdır.

Kullanım Alanları
Her marka bitümlü rulo veya likit membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır. 

Avantajları 
• Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha
 sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.
• Nemli yüzeylerde dahi mükemmel yapışma sağlar.
• Kullanıma hazırdır, kolay uygulanabilir.
• Ekonomiktir.
• Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı alanlarda kullanılabilir.
• Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
• Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar 
kazınmalıdır. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler 
REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 55 pah bandı ile yapılarak yuvarlanmalıdır. 
Büyük gözenek ve çatlaklar REPAMERK 301 tamir harcı ile doldurulmalıdır.

Uygulama
B PR 100, bitüm fırçası veya tabancası ile uygulanır. Isıtmaya gerek duymaz, soğuk olarak 
uygulanmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya 
+5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Sarfiyat
Her kat için 0,250 kg/m2

Ambalaj
17 kg metal kutu

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.06



Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.

B PR 101
Bitüm Emülsiyonu (Bitüm Astarı)

Tanımı
Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bitümlü 
membran astarı ve su yalıtım malzemesidir.
 
Kullanım Alanları
• Her marka bitüm esaslı olan rulo ve likit membranların uygulamasından önce
 astar olarak kullanılır. 
• Bütün yatay ve düşey yüzeylerde,
• Temel, mahzen ve bodrumların pozitif yönden (dıştan) yalıtımında,
• Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerin izolasyonunda, 
• Sıcak bitümle parke yapıştırma uygulamalarında, şap üzerine astar olarak,
• İnşaat kalıplarına sürülerek, kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün bir yüzey elde edilmesi
 amacıyla kullanılır.

Avantajları
• Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitüm esaslı ürünlerin, yüzeye daha
 sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.
• Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde su geçirmez bir tabaka oluşturur.
• Yanıcı ve zehirli maddeler içermediğinden, kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
• Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
• Yüzey nemli olsa dahi mükemmel yapışma sağlar.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar 
kazınmalıdır. Yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı 
veya PH 55 pah bandı ile yapılarak yuvarlanmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar 
REPAMERK 301 tamir harcı ile tamir edilmelidir.

Uygulama
B PR 101 soğuk uygulamalıdır. Yaklaşık %20 oranında su ile karıştırıldıktan sonra, bitüm 
fırçası veya tabanca ile uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur. 
Yağışlı havalarda veya +5 °C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Bir kat tam 
kurumadan, diğer kat sürülmemelidir. Çatlak olan yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı 
suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında, donatı filesi, polyester keçe, tecrit 
bezi, vb. donatıyla birlikte kullanılabilir. B PR 101 ile elenmiş ince kum ve bir miktar çimento 
karıştırılarak elde edilen şap malzemesi mala ile çekilerek, zemindeki çukur bölümler tesviye 
edilebilir veya izolasyon katları üzerinde koruyucu tabaka oluşturulabilir.

Sarfiyat
Her katta 0,400 kg/m2

Ambalaj
17 kg metal kutu 
200 kg sac varil
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B PR 102
Bitüm Solüsyonu 

Tanımı
Suya ve rutubete karşı geliştirilmiş, kauçuk katkılı, dolgu maddesi içermeyen, kullanıma hazır 
bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir 
şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.

Kullanım Alanları
• Zemin nemi ve sızıntılara karşı temellerde, teras çatılarda, balkonlarda, su
 kanalları ve gizli derelerde, kat aralarında, istinat ve perde duvarlarında, galeri, drenaj ve
 temel kazıklarında, havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kullanılır. 
• Metal yüzeylerin (döküm, sac, vs.) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya
 püskürtme yolu ile uygulanabilir. 
• Metal yüzeylerde, her marka bitümlü membran ve bitüm esaslı likit membran
 uygulamalarından önce astar olarak kullanılır. 

Avantajları
• Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların yüzeye daha 
 sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.
• Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
• Yüksek sülfat dayanımına sahiptir.
• Soğuk uygulanır.
• Çabuk kurur.
• Kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı, yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı 
ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun 
bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 55 pah bandı ile pah yapılarak yuvarlatılmalıdır. 
Büyük gözenek ve çatlaklar REPAMERK 301 tamir harcı ile doldurulmalıdır.

Uygulama
B PR 102, kullanıma hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez. Uygulama yapılacak 
yerin sadece su ile temas eden tarafına fırça, rulo veya tabanca ile uygulanabilir. Metal 
olmayan yüzeylerde tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak 
B PR 101 kullanılmalıdır. B PR 102 yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede kurumasına karşın, 
birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün beklenmesi tavsiye edilir. 
Daha yüksek basınçlara dayanması isteniyorsa, cam tülü, keçe, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla 
takviye edilmelidir. Sürekli olarak açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde gezilmeyen 
çatılarda, malzeme sürüldükten sonra üstüne ALUCOAT sürülerek güneşten koruma ve estetik 
bir görünüm kazandırılır.

Sarfiyat
Her kat için 0,500 kg/m2 

Ambalaj
17 kg metal kutu
200 kg sac varil

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.08



BLM 117
Bitüm-SBS Kauçuk Katkılı 

Elastomerik Likit Membran

Tanımı
BLM 117, bitüm-SBS kauçuk katkılı ve solvent esaslı, tek komponentli, suya ve rutubete 
karşı kullanılan, kullanıma hazır elastomerik likit membrandır. Bünyesindeki solventin 
buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı 
elastik bir film tabakası oluşturur.

Kullanım Alanları
• Zemin nemi ve sızıntılara karşı temellerde, 
• İstinat ve perde duvarlarında, galeri, drenaj ve temel kazıklarında, 
• Kaplama altında kalmak ve korunmak kaydı ile teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve
 gizli derelerde, köprü ve viyadüklerde, 
• Havuzların suya ve rutubete karşı dıştan izolasyonunda kullanılır.

Avantajları
• Kolay uygulanabilir ve kullanıma hazırdır.
• Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
• Elastiktir.
• Soğuk uygulanabilir. Isıtma ve inceltme gerektirmez.
• Çabuk kurur.
• Geotekstil keçe, file gibi taşıyıcı ile basınçlı su dayanımı istenilen alanlarda kullanılabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı, yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı 
ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun 
bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 55 pah bandı ile pah yapılarak yuvarlatılmalıdır. 
Büyük gözenek ve çatlaklar REPAMERK 301 tamir harcı ile doldurulmalıdır.

Uygulama
BLM 117, uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas eden tarafına uygulanır. Kullanıma 
hazırdır, ısıtma, inceltme gerektirmeden direkt olarak fırça, rulo, gelberi veya basınçsız 
püskürtücülerle uygulanabilir. En az iki kat uygulama yapılmalıdır. Kuvvetli yapışma sağlamak, 
tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak metal olmayan 
yüzeylerde B PR 101, metal yüzeylerde B PR 102 kullanılmalıdır. BLM 117 yaklaşık 2 saat gibi 
kısa bir sürede kurumasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında 
birer gün beklenmelidir. Daha yüksek basınçlara dayanması istenen hallerde, cam tülü, keçe, 
file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek, mükemmel sonuç elde edilebilir. Sürekli olarak 
açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde gezilmeyen çatılarda, malzeme sürüldükten 
sonra üstüne ALUCOAT sürülerek güneşten koruma ve estetik bir görünüm kazandırılır.

Sarfiyat
Her katta 0,600 kg/m2. En az iki kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
17 kg metal kova
200 kg sac varil

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz. 09



SCHOUBIT 1K
Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Bileşenli, 
Su Bazlı Elastomerik Likit Membran

Tanımı
SCHOUBIT 1K, bitüm-kauçuk esaslı, tek komponentli, suya ve rutubete karşı kullanılan, 
kullanıma hazır elastik likit membrandır. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, 
sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı, elastik bir 
tabaka oluşturur.

Kullanım Alanları
• Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, 
• Temel, mahzen ve bodrumların pozitif yönden (dıştan) yalıtımında, 
• Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerin izolasyonunda kullanılır. 

Avantajları
• Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez. Kolay uygulanabilir.
• Kullanıma hazırdır.
• Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
• Yanıcı ve zehirli maddeler içermediğinden, kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
• Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
• Yüzey nemli olsa dahi mükemmel yapışma sağlar.
• Çatlak örtme kapasitesi yüksektir.
• Kalıcı elastikiyet sağlar.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. 
İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere bir kat 
B PR 101, metal yüzeylere B PR 102 sürülmelidir. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi 
çatlamaya uygun bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 55 pah bandı ile pah yapılarak 
yuvarlatılmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar REPAMERK 301 tamir harcı ile doldurulmalıdır.

Uygulama
SCHOUBIT 1K, soğuk uygulamalı, kullanıma hazır bir malzemedir. Karıştırıldıktan sonra, mala, 
bitüm fırça veya püskürtme tabancası ile uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 
saatte kurur. Yağışlı havalarda veya +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. 
Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir. Çatlak olan yüzeylerde veya daha yüksek 
basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında, donatı filesi, polyester keçe, 
vb. donatıyla birlikte kullanılabilir. SCHOUBIT 1K, elenmiş ince kum ve bir miktar çimento 
karıştırılarak elde edilen şap malzemesi mala ile çekilerek, zemindeki çukur bölümler tesviye 
edilebilir veya izolasyon katları üzerinde koruyucu tabaka oluşturulabilir.

Sarfiyat
Her katta 0,80 - 1,0 kg/m2. En az iki kat uygulanmalıdır.

Ambalaj
17 kg metal kova
30 kg plastik kova
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Bitüm-Kauçuk Esaslı, Çimento ve Elyaf Katkılı,
Çift Bileşenli Likit Membran

SCHOUBIT 2K

Tanımı
SCHOUBIT 2K, çift komponentli, bitüm-kauçuk esaslı, elastikiyet ve çekme mukavemeti 
elyaf ve elastomerik reçine bazlı katkılarla güçlendirilmiş, elastik ve çabuk kuruyan bir likit 
membrandır. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir 
şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur.

Kullanım Alanları
• Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen, bodrum izolasyonunda, banyo, mutfak,
 tuvalet gibi ıslak hacimlerin sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır. 
• Geniş çatlakları olan yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon
 uygulamalarında, polyester keçe, yalıtım filesi, gibi donatılarla birlikte kullanıma uygundur.

Avantajları
• Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez. 
• Kolay uygulanabilir.
• Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
• Yanıcı ve zehirli maddeler içermediğinden, kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
• Yüzey nemli olsa dahi mükemmel yapışma sağlar.
• Çatlak örtme kapasitesi yüksektir.
• Kalıcı elastikiyet sağlar.
• Su bazlıdır ve çevre dostudur.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar 
kazınmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere 
bir kat B PR 101, metal yüzeylere B PR 102 sürülmelidir. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri 
gibi çatlamaya uygun bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 55 pah bandı ile pah 
yapılarak yuvarlatılmalıdır.

Uygulama
Torbadaki toz B bileşeni, kovadaki A sıvı bileşenin içine düşük devirli bir karıştırıcı altında 
yavaş yavaş ilave edilir ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırıldıktan 
sonra bitüm fırçası veya mala ile soğuk uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1-2 
saatte kurur. Nemli ancak yaş olmayan yüzeylerde uygulama yapılabilir. Yağışlı havalarda 
veya +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. En az 2 kat uygulanmalı; bir kat tam 
kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.

Sarfiyat
İki kat için 3,0 - 5,0 kg/m2 

Ambalaj
24 kg Bitüm emülsiyonu + 8 kg toz bileşen = 32 kg set
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SCHOUBIT PLAST 1K
Su Bazlı, Bitüm-Kauçuk Esaslı, 
Süper Elastik Likit Membran

Tanımı 
SCHOUBIT PLAST 1K, bitüm-kauçuk esaslı, su bazlı, tek komponentli, yüksek elastikiyete ve 
performansa sahip su yalıtım malzemesidir. Yüksek elastikiyet özelliklerinin yanı sıra metal ve 
beton yüzeylere mükemmel yapışma sağlayan bir malzemedir.

Kullanım Alanları
• İnşaat temellerinde,
• Bodrum zemini ve duvarlarında,
• İstinat duvarlarında,
• Tünel ve kanallarda,
• Kapalı çatı ve verandalarda kullanılır.

Avantajları
• Uygulaması son derece kolaydır. 
• Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
• Su bazlı olduğundan çevre dostudur. 
• Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
• Kalıcı elastikiyeti vardır.
• Kullanıma hazırdır.
• Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.
• Kılcal çatlakları kapatma kapasitesi vardır.
• Hemen uygulanabilir, betonun kürlenmesini beklemeye gerek yoktur.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. 
İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere bir kat 
B PR 101, metal yüzeylere B PR 102 sürülmelidir. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi 
çatlamaya uygun bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 55 pah bandı ile pah yapılarak 
yuvarlatılmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar REPAMERK 301 tamir harcı ile doldurulmalıdır.

Uygulama
SCHOUBIT PLAST 1K, soğuk uygulamalı ve kullanıma hazır bir malzeme olduğu için 
herhangi bir inceltici kullanılmamalıdır. Karıştırıldıktan sonra, mala, bitüm fırçası veya tabanca 
ile uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 5-6 saatte kurur. Yağışlı havalarda 
veya +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Bir kat tam kurumadan, diğer kat 
sürülmemelidir.

Sarfiyat
Her kat için 1,0 - 1,5 kg/m2. En az 2 kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
20 kg metal kova 
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Bitüm-Kauçuk Esaslı, Tek Bileşenli, 
Su Bazlı Elastomerik Likit Membran

SCHOUBIT W

Tanımı
SCHOUBIT W, suya ve rutubete karşı kullanılan, kullanıma hazır, tek komponentli, elastomerik 
reçine katkısı ile güçlendirilmiş bitüm-kauçuk esaslı likit membrandır. Bünyesindeki suyun 
buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete 
karşı dayanıklı, elastik bir tabaka oluşturur.

Kullanım Alanları
• Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen ve bodrumların pozitif yönden (dıştan)
 yalıtımında, banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerde sızıntı sularının izolasyonunda
 kullanılır.
• Çatlak olan yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon
 uygulamalarında, donatı filesi, polyester keçe, tecrit bezi, vb. donatıyla birlikte kullanılır.

Avantajları
• Kolay uygulanır. 
• Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
• Su bazlı olduğundan çevre dostudur. 
• Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
• Kalıcı elastikiyeti vardır.
• Kullanıma hazırdır.
• Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. 
İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere bir kat 
B PR 101, metal yüzeylere B PR 102 sürülmelidir. Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi 
çatlamaya uygun bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 55 pah bandı ile pah yapılarak 
yuvarlatılmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar REPAMERK 301 tamir harcı ile doldurulmalıdır.

Uygulama
SCHOUBIT W, soğuk uygulamalı ve kullanıma hazır bir malzeme olduğu için herhangi bir 
inceltici kullanılmamalıdır. Karıştırıldıktan sonra, mala, ot fırça veya tabanca ile uygulanır. Hava 
koşullarına bağlı olarak yaklaşık 5-6 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya +5°C’den düşük 
sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.

Sarfiyat
Her katta 0,80 - 1,0 kg/m2. En az 2 kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
17 kg metal kova
200 kg varil 
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BROOT 120
Bitüm-Kauçuk Esaslı, Kök Önleyici, 
Süper Elastik Likit Membran

Tanımı
BROOT 120, modifiye bitüm ve solvent esaslı, suya ve rutubete karşı kullanılan, tek 
komponentli, kök önleyici katkılı, kullanıma hazır süper elastik likit membrandır. Bünyesindeki 
solventin buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve 
köklere karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur.

Kullanım Alanları
• Teras bahçelerde, çiçeklik içlerinde, balkon ve çatılarda bitki köklerine karşı, 
• Üzeri toprakla doldurulacak yer altı garajları ve yapılarının su izolasyonunda, 
• Temellerde, temel kazıklarında, istinat ve perde duvarlarında, zemin nemi ve sızıntı sularına karşı, 
• Galeri, drenaj ve su kanallarının suya ve rutubete karşı izolasyonunda kullanılır.

Avantajları
• Bitki köklerinin izolasyon ve yapıya zarar vermesini engeller.
• Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
• Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez. Kolay uygulanır.
• Çabuk kurur.
• Elastiktir.
• Basınçlı su dayanımı istenen durumlarda geotekstil, keçe, yalıtım filesi gibi taşıyıcılarla kullanılabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalı, yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı 
ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler 
REPAMERK 1 veya PH 55 ile pah yapılarak yuvarlatılmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar 
REPAMERK 301 tamir harcı ile doldurulmalıdır. 

Uygulama
BROOT 120, kullanıma hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez. Fırça, rulo, 
veya basınçsız püskürtücülerle en az 3 kat uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılacak 
yerin sadece su ile temas eden tarafına uygulanabilir. Kuvvetli yapışma sağlamak, tozdan 
arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak metal olmayan yüzeylerde 
B PR 101, metal yüzeylerde B PR 102 kullanılmalıdır. BROOT 120 yaklaşık 2 saat gibi kısa bir 
sürede kurumasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün 
beklenmelidir. Daha yüksek basınçlara dayanması istenen hallerde, cam tülü, keçe, file gibi 
taşıyıcılarla takviye edilerek kullanılır.

Sarfiyat
Her kat için 0,600 kg/m2 olacak şekilde. En az 3 kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
17 kg metal kova
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Bitüm-Alüminyum Esaslı Yansıtıcı Boya

ALUCOAT

Tanımı
Alüminyum pigment katkılı, bitümlü malzemeler ile aderansı çok iyi olan, tek bileşenli, 
koruyucu UV dayanımlı solüsyondur.

Kullanım Alanları
• Bitümlü malzemelerle su izolasyonu yapılmış yüzeyleri güneşin zararlı ultraviole ışınlarından
 korumak için,
• Metal veya beton tank ve diğer yapı elemanlarının yüzeylerinde gün boyu biriken ısı
 birikimini azaltmak için,
• Kubbe, tonoz, kuzey duvarları ve prefabrike oluklarda, önceden suya karşı alınmış
 önlemlerin üzerine yansıtıcı ve dekoratif amaçlı olarak,
• Tank, boru, kanal gibi, metal, demir veya döküm elemanların yüzeylerinin korozyona karşı
 korunmasında tercihen BLM 117 veya bitüm esaslı diğer ürünlerin üzerine son kat olarak
 kullanılır.

Avantajları
• Güneşin UV ışınlarına karşı koruyucu bir tabaka oluşturduğundan, bitümlü izolasyonun
 daha uzun ömürlü koruma yapmasını sağlar.
• Güneş ışığını yansıtıcı özelliğinden dolayı, iç mekanların daha serin ve konforlu olmasını sağlar.
• Yapıya estetik bir görümüm kazandırır.
• Yüksek yapışma performansı gösterir.
• Aşınma direnci yüksektir.
• Sürüldüğü yüzeyde hızlı kurur. 
• Atmosferik koşullara dirençlidir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı
ALUCOAT uygulanacak yüzeyin izolasyonu yapılmış, sağlam, su toplanmayacak şekilde gerekli 
eğim verilmiş olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey kuru, tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır.

Uygulama
Ürün kullanıma hazırdır, inceltilmez ve soğuk olarak uygulanır. Kutuyu açtığınızda, 
kullanmadan önce ve kullanım esnasında sık sık karıştırılmalıdır. Rulo, fırça veya pulverizatör 
ile tek kat olarak uygulanır. Bitümlü membran üzerine uygulanacaksa, membran üzerindeki 
PE folyo soyulmalı veya yakılmalıdır.

Sarfiyat
Her katta 0,200 - 0,250 kg/m2’dir. İki kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
4,5 kg metal kutu
17 kg metal kova
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Çimento Esaslı 
Su Yalıtım Ürünleri



Çimento Esaslı 
Su Yalıtım Ürünleri



Tanımı
CHIMEX 125 çimento ve akrilik esaslı, çift bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton 
ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten veya dıştan uygulanabilen, yarı elastik su yalıtım 
malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Havuz, su deposu gibi su basıncına maruz kalan yüzeylerde ve teras, banyo, bodrum kat
 gibi ıslak hacim ve rutubetli mekanlarda kullanılabilir.
• Temel yalıtımlar, istinat duvarları, iç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalar için uygundur.
• Kaplıca hamam gibi tesislerde kullanılabilir.
• Çiçeklik yalıtımlarında kullanılabilir.

Avantajları
• Yüksek yapışma performansı ve yarı esnek yapısı sayesinde, şap ve seramik altında su
 geçirmeyen bir tabaka oluşturur.
• Derzsiz, eksiz, kalıcı ve su geçirmeyen bir kaplama sağlar.
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
• Su buharı geçirimlidir.
• Kolay uygulanır.
• Çalışma süresi uzundur.
• Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve yapışmayı azaltan her türlü yağ, pas, çimento 
artıkları ve kirden arındırılmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce büyük gözenek ve çatlaklar 
REPAMERK 1 tamir harcı ile doldurulmalıdır. Yüzey nemlendirilmeli ve uygulama sırasında 
nemli kalması sağlanmalıdır. Birinci kat CHIMEX 125 uygulandıktan sonra sivri uçlar, yatay ve 
düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 127 pah 
bandı ile yuvarlatılmalı ve bu pahın üzerine ikinci kat CHIMEX 125 uygulanmalıdır.

Uygulama
CHIMEX 125’in sıvı B bileşeni temiz bir kaba konur ve üzerine toz A bileşen, düşük devirli 
karıştırıcı altında yavaş yavaş ilave edilerek, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye 
kadar karıştırılır (yaklaşık 3-5 dakika). Hazırlanan karışım iki veya üç kat halinde, her kat 
uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde fırça ile uygulanmalıdır. Her kat bir önceki kat 
sertleşmeye başlarken, henüz yaşken uygulanmalıdır. Gerekirse ikinci kat sürülmeden yüzey 
hafifçe nemlendirilmelidir. Hazırlanan karışım maksimum 2 saat içerisinde tüketilmelidir. 
Dış yüzey uygulamalarında yüzey ilk 24 saat güneş, rüzgar, don ve yağmurdan korunmalıdır.

Sarfiyat
Her katta yaklaşık 1,0 - 1,5 kg/m2 karışım kullanılır. En az 2 kat, gerekirse 3 kat uygulama 
yapılması önerilir.

Ambalaj
25 kg set 
Toz bileşen A: 20 kg kraft torba
Sıvı bileşen B: 5 kg bidon

CHIMEX 125
Çimento-Akrilik Esaslı, Çift Komponentli, 
Yarı Elastik Su Yalıtım Malzemesi
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CHIMEX 127
Çimento-Akrilik Esaslı, Çift Komponentli, 

Tam Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
CHIMEX 127 çimento ve akrilik esaslı, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton, perde ve çimento 
esaslı sıvalar üzerine içten veya dıştan uygulanabilen, çift bileşenli su ve nem yalıtımı 
sağlayan tam elastik su yalıtım malzemesidir. 

Kullanım Alanları
• Havuz, su deposu gibi su basıncına maruz kalan yüzeylerde ve teras, banyo, bodrum kat
 gibi ıslak hacim ve rutubetli mekanlarda kullanılabilir.
• Temel yalıtımlar, istinat duvarları, iç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalar için  
 uygundur.
• Kaplıca hamam gibi tesislerde kullanılabilir.
• Çiçeklik yalıtımlarında kullanılabilir.

Avantajları
• Klorlu su temasına karşı dirençlidir.
• Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
• Hareket ve titreşimli bölgelerde kullanıma uygundur.
• Yüksek yapışma ve elastikiyeti sayesinde, şap ve seramik altında su geçirimsiz mükemmel
 bir tabaka oluşturur.
• Esnek yapısı sayesinde rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir.
• 2 mm uygulama ile yaklaşık 0,92 mm’ye kadar çatlak örtme gücüne sahiptir.
• Çalışma süresi uzundur, kolay uygulanabilir.
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, yapışmayı önleyen her türlü yağ, pas, çimento 
artıkları ve kirden arındırılmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce büyük gözenek ve çatlaklar 
REPAMERK 1 tamir harcı ile doldurulmalıdır. Yüzey nemlendirilmeli ve uygulama sırasında 
nemli kalması sağlanmalıdır. Birinci kat CHIMEX 127 uygulandıktan sonra sivri uçlar, yatay ve 
düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 127 pah 
bandı ile yuvarlatılmalı ve bu pahın üzerine ikinci kat CHIMEX 127 uygulanmalıdır.

Uygulama
CHIMEX 127’nin sıvı B bileşeni temiz bir kaba konur ve üzerine toz A bileşen düşük devirli bir 
karıştırıcı altında yavaş yavaş ilave edilerek homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye 
kadar karıştırılır (yaklaşık 3-5 dakika). Hazırlanan karışım iki veya üç kat halinde, her kat 
uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde fırça ile uygulanmalıdır. Her kat bir önceki kat 
sertleşmeye başlarken, henüz yaşken uygulanmalıdır. Gerekirse ikinci kat sürülmeden yüzey 
hafifçe nemlendirilmelidir. Hazırlanan karışım maksimum 2 saat içerisinde tüketilmelidir. Dış 
yüzey uygulamalarında yüzey ilk 24 saat güneş, rüzgar, don ve yağmurdan korunmalıdır.

Sarfiyat
Her kat için 1,0 - 1,5 kg/m2 karışım kullanılır. En az 2 kat, gerekirse 3 kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
30 kg set
Toz bileşen A: 20 kg kraft torba 
Sıvı bileşen B: 10 kg bidon
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CHIMEX 233
Çimento-Akrilik Esaslı, Çift Bileşenli, 
Esnek, UV Dayanımlı, Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Beyaz çimento ve akrilik esaslı, UV dayanımlı, çift bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesidir.
 
Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda suyun geldiği yönden
• Teras yalıtımında (hafif yük altında, üzeri korunmadan kullanılabilir)
• WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde
• Yüzme havuzlarında,  içme ve kullanma suyu depolarında
• Temel yalıtımı, istinat duvarları ve bodrum yalıtımında
• Sulama kanalları, rögarlar ve beton borularda
• Kaplıca ve hamam gibi tesislerde
• Tuzlu sulara karşı su geçirmezlik ve koruma istenen yerlerde

Avantajları
• Elastiktir, büzülmez ve çatlamaz. 
• UV dayanımlıdır.
• Su geçirmez, 7 bar’lık pozitif su basıncına dayanır.
• Karbondioksit ve klor iyonlarına karşı yüksek dirence sahiptir.
• Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
• Esnekliği ve yüksek yapışma özelliği sayesinde seramik ve şap altında mükemmel bir yalıtım
 tabakası oluşturur.
• Su buharı geçirimli olup betonun nefes almasını sağlar. 
• Hafif yük altında üzeri kaplanmayacak teras çatıların su yalıtımında güvenli uygulamalar sağlar.
• Eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı sağlar.
• Zehirsizdir, içme suyu depolarında güvenle kullanılabilir. 

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yapıların su ile temas eden çimento esaslı yüzeylerinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve 
temiz olması gereklidir. Uygulama yüzeyi yağ, pas, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, 
deterjan ve parafin gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Betonun 
zayıf kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıvalar sökülmeli, yüzey düzgün ve sağlam hale 
getirilmeli, binadaki statik çatlaklar LATEX’li sıva veya REPAMERK 301 ile tamir edilmelidir. 
Su gelen delikler WATERSHOCK ile tıkanmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ve 
uygulama esnasında nemli kalması sağlanmalıdır. Dikey ve yatay köşelerin uygun şekilde 4 cm 
yarıçapında pahlanması gereklidir.

Uygulama
Sıvı bileşen B, temiz bir uygulama kovasına boşaltılır, toz bileşen A yavaş yavaş ilave edilerek 
400 - 600 devir/dak.’lık bir karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde 
edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra 
malzeme kullanıma hazır hale gelir. CHIMEX 233 yüzeye fırça yardımı ile 2 veya 3 kat uygulanır. 
Her kattaki fırça uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde olmalıdır. İlk kat uygulamadan 
sonra +20°C’de en az 5 - 6 saat beklenmeli, bu süre 24 saati aşmamalıdır. İkinci kat, birinci kat 
henüz tam kurumadan uygulanmalı, eğer yüzey kurumuş ise hafifçe nemlendirilmelidir. İkinci kat 
uygulama yapıldıktan sonra yüzey 3 gün boyunca güneşe ve hızlı kurumaya karşı korunmalıdır. 
Uygulama esnasında iki kat arasına su yalıtım filesi kullanılması tavsiye edilir. File kullanımı ürünün 
taşıyıcılık özelliğini arttırır. 3 gün sonra mekanik dayanım kazanır, 7 gün sonra su geçirimsiz hale 
gelir. Son dayanımını 14 gün sonra kazanır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile 
+35°C aralığında olmalıdır. Aşırı sıcak, yağışlı ve/veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat
Her katta 1,50 kg/m2 uygulanır. 
En az iki kat uygulama 
yapılmalıdır. Üzeri açık 
bırakılacaksa üç kat sürülmesi 
tavsiye edilir. Üçüncü kat 
sarfiyatı 1,0 kg/m2 dir.

Ambalaj
33 kg set
A bileşeni: 25 kg 
kraft torba
B bileşeni: 8 kg 
plastik bidon
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CHIMEX 235
Çimento-Akrilik Esaslı, İki Bileşenli, Negatif-Pozitif 

Yönden Uygulanabilen, Tam Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Sarfiyat
Her katta 1,25 - 1,50 kg / m2 
uygulanır. En az iki kat 
uygulama yapılmalıdır. 
Yüksek koruma gereken 
yerlerde üç kat uygulanması 
tavsiye edilir.

Ambalaj
35 kg set
A bileşeni: 25 kg 
kraft torba
B bileşeni: 10 kg 
plastik bidon

Tanımı
Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çatlak köprüleme özelliği olan, çift bileşenli, pozitif ve 
negatif su basıncına dayanıklı su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,  •  Temel su yalıtım sisteminin bir 
parçası olarak harekete, titreşime ve hafif oturmalara maruz kalan yerlerde,  •  Asansör 
çukurlarında,  •  Su depoları ve yüzme havuzlarında (üzeri kaplanmak şartı ile),  •  Teras 
çatıların yalıtımında (üzeri kaplanmak şartı ile),  •  Sulama kanalları, rögarlar, beton borularda,    
• WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde,  •  Kaplıca ve hamam gibi tesislerde,
• Betonu, su, karbonasyon ve buz çözücü tuzlardan korumada kullanılabilir.

Avantajları
• Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklıdır.  •  Tam esnektir, büzülmez ve çatlamaz.   
• Yüksek performanslı su geçirimsizlik sağlar.   •  Esnekliği ve yüksek yapışma özelliği 
sayesinde seramik ve şap altında mükemmel bir yalıtım tabakası oluşturur.   
• Karbondioksit ve klor iyonlarına karşı yüksek dirence sahiptir.  •  Su buharı geçirimli olup 
betonun nefes almasını sağlar.  •  2 mm kalınlığında uygulandığında 0,60 mm’ye kadar, su 
yalıtım filesi ile takviye edildiğinde 1,20 mm’ye kadar çatlak örter.  •  Kürünü aldıktan sonra ani 
sıcaklık değişimlerinden etkilenmez.  •  Eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı sağlar.  •  Zehirsizdir, 
içme suyu depolarında güvenle kullanılabilir. 

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yapıların su ile temas eden çimento esaslı yüzeylerinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve 
temiz olması gereklidir. Uygulama yüzeyi yağ, pas, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, 
deterjan ve parafin gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Betonun 
zayıf kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıvalar sökülmeli, yüzey düzgün ve sağlam hale 
getirilmeli, binadaki statik çatlaklar LATEX’li sıva veya REPAMERK 301 ile tamir edilmelidir. 
Su gelen delikler WATERSHOCK ile tıkanmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ve 
uygulama esnasında nemli kalması sağlanmalıdır. Dik köşelerin uygun şekilde pahlanması 
gereklidir.

Uygulama
Sıvı bileşen B, temiz bir uygulama kovasına boşaltılır, toz bileşen A yavaş yavaş ilave edilerek 
400 - 600 devir/dak.’lık bir karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde 
edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan 
sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir. CHIMEX 235 yüzeye fırça yardımı ile 2 veya 3 
kat uygulanır. Her katta fırça uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde olmalıdır. İlk kat 
uygulamadan sonra +20°C’de en az 5 - 6 saat beklenmeli, bu süre 24 saati aşmamalıdır. 
İkinci kat, birinci kat henüz tam kurumadan uygulanmalı, eğer yüzey kurumuş ise hafifçe 
nemlendirilmelidir. İkinci kat uygulama yapıldıktan sonra yüzey 3 gün boyunca güneşe 
ve hızlı kurumaya karşı korunmalıdır. Uygulama esnasında iki kat arasına su yalıtım filesi 
kullanılması tavsiye edilir. File kullanımı ürünün taşıyıcılık özelliğini arttırır. 3 gün sonra mekanik 
dayanım kazanır, 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir. Son dayanımını 14 gün sonra kazanır. 
Üzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karşı korunmalıdır. Uygulama sırasında ortam 
ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C aralığında olmalıdır. Aşırı sıcak, yağışlı ve/veya rüzgarlı 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
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CHIMEX 227
Çimento-Akrilik Esaslı, İki Bileşenli, 
Negatif-Pozitif Yönden Uygulanabilen, Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Çimento ve akrilik esaslı, çift bileşenli, pozitif ve negatif su basıncına dayanıklı, kapiler etkili su 
yalıtım malzemesidir.
 
Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
• WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde,
• Temel ve perde su yalıtımında
• Su depoları ve yüzme havuzlarında,
• İçme suyu tanklarında,
• Asansör çukurlarında,
• Çiçeklik yalıtımında
• Sulama kanalları, rögarlar, beton borularda,
• Kaplıca ve hamam gibi tesislerde,
• Betonu, su, karbonasyon ve buz çözücü tuzlardan korumada kullanılabilir.

Avantajları
• Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklıdır. (4 bar negatif, 7 bar pozitif su basıncı)
• Yüksek dayanıma sahiptir.
• Kapiler etkiye sahiptir.
• Uzun çalışma süresine sahiptir.
• Büzülmez ve çatlamaz.  
• Su buharı geçirimli olup betonun nefes almasını sağlar.
• Mükemmel yapışma performansı gösterir.
• Donma-çözünme döngüsüne dayanımı yüksektir.
• Zehirsizdir. İçme suyu depolarında güvenle kullanılabilir. 

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yapıların su ile temas eden çimento esaslı yüzeylerinin sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olması 
gereklidir. Uygulama yüzeyi yağ, pas, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve 
parafin gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Betonun zayıf kısımları tamir 
edilmeli, iyi tutunmamış sıvalar sökülmeli, yüzey düzgün ve sağlam hale getirilmeli, binadaki 
statik çatlaklar LATEX’li sıva veya REPAMERK 301 ile tamir edilmelidir. Su gelen delikler 
WATERSHOCK ile tıkanmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ve uygulama esnasında 
nemli kalması sağlanmalıdır. Dikey ve yatay köşelerin uygun şekilde 4 cm yarıçapında 
pahlanması gereklidir.

Uygulama
Sıvı bileşen B ve 5-5,5 L su, temiz bir uygulama kovasına boşaltılır, toz bileşen A yavaş yavaş ilave 
edilerek 400 - 600 devir/dak.’lık bir karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, homojen ve topaksız bir karışım elde 
edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra 
malzeme kullanıma hazır hale gelir. CHIMEX 227 yüzeye fırça veya sprey makinası ile 2 veya 3 
kat uygulanır. Her kattaki fırça uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde olmalıdır. Uygulama 
esnasında iki kat arasına su yalıtım filesi kullanılması tavsiye edilir. File kullanımı ürünün taşıyıcılık 
özelliğini arttırır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C aralığında olmalıdır. 
Aşırı sıcak, yağışlı ve/veya rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat
1,20 - 1,30 kg/m2 her kat 
içindir. En az 2 kat uygulama 
önerilmektedir. Yüksek 
koruma gereken yerlerde 3 kat 
uygulama önerilmektedir. 

Ambalaj
27 kg set
Toz bileşen A: 25 kg kraft 
torba 
Sıvı bileşen B: 2 kg plastik 
bidon
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CRYSTAL 25
Çimento Esaslı Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Çimento esaslı, tek bileşenli, kapiler etkili, pozitif ve negatif yönden uygulanan, aktif kimyasal 
katkılar ile modifiye edilerek üretilen, kristalize etki yaparak betonarme elemanları koruyan ve 
su geçirimsiz kılan su yalıtım malzemesidir. Gri ve kırmızı renklerde üretilir.

Kullanım Alanları
Hem uygulama yüzeyi yönünde (pozitif su basıncı), ve hem de ters yönden gelen su 
basıncına (negatif su basıncı) karşı etkili olmak üzere; temel ve perde su yalıtımında, su 
depoları, tüneller, asansör çukurlarında, istinat duvarları, barajlar ve limanlarda kullanılır. 

Avantajları
• Oluşturduğu kalıcı kristaller ile kapiler boşlukları doldurur ve su geçirimsizliği sağlar.
• Oluşturduğu kristaller çözünmez, yüzeyden ayrılmaz ve eskimez.
• Beton elemanlarının su yalıtımında negatif ve pozitif yönden uygulanabilir.
• Betonu ve donatıyı suyun korozif etkilerinden korur.
• Su buharı geçirimi sayesinde, betonun nefes almasını sağlar.
• Betonun aşınma ve darbe dayanımlarını yükseltir.
• Zehirli değildir. İçme suyu depolarında kullanılabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, yapışmayı önleyen her türlü yağ, pas, çimento artıkları 
ve kirden arındırılmalıdır. Eğer yüzey çok yumuşak ya da çok kirlenmiş ise, uygulama öncesi 
kumlama veya asitle yıkama gibi bir ön arındırma işlemi yapılmalıdır. Beton yüzeyler düzgün 
olmalı, binadaki statik çatlaklar LATEX’li sıva veya REPAMERK 301 ile tamir edilmelidir. Su gelen 
delikler WATERSHOCK ile tıkanmalıdır. Keskin köşe ve yapı elamanlarının birleşim yerlerinde 
pah uygulaması yapılmalıdır. Uygulama öncesi yüzey nemlendirilerek suya doyurulmalıdır.

Uygulama
20 kg CRYSTAL 25 üzerine 5-6 lt karıştırma suyu düşük devirli karıştırıcı ile yavaş yavaş ilave 
edilerek, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Daima su, CRYSTAL 25’in 
içerisine ilave ederek karıştırılır. Kaptaki karışım 20 dakika içerisinde tüketilmelidir. Hazırlanan 
karışım suya doyurulmuş yüzeye fırça ile uygulanır. Birinci kat kurumadan ve kristalleşmeye 
başlamadan ikinci kat uygulama yapılmalıdır. Bu süre ortam şartlarına bağlı olarak 3-5 
saat arasındadır. Katlar arası uygulama süresi maksimum 6 saattir. Uygulamadan sonra 
malzemenin içeriğindeki suyu hızlı kaybetmesi önlenmelidir. Kür sıvıları kullanılmamalıdır. 
CRYSTAL 25 5-7 gün ıslak tutulmalıdır. Su depolarında uygulama sonrasından 24 saat sonra 
depo su ile doldurularak kristal oluşumu süresi ve nüfuz etme derinliği arttırılmalıdır. Dış yüzey 
uygulamalarında, yüzeyin ilk 24 saat güneşten, dondan, rüzgardan ve yağmurdan korunması 
gerekir.

Sarfiyat
Her kat için 1,0 kg/m2 toz ürün kullanılır. En az 2 kat, gerekirse 3 kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
20 kg kraft torba
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WATERSHOCK
Çimento Esaslı, Hızlı Priz Alan 
Su Yalıtım Tıkacı (Şok Tıkaç)

Tanımı
Çimento esaslı, mineral dolgu, özel kimyasal katkılar ve polimerler ile takviyeli, aktif su 
kaçaklarını ve sızıntılarını engelleyen, su itici özelliğe sahip, hızlı sertleşen, sertleşirken hafifçe 
şişerek uygulanan yerde tıkaç özelliği sağlayan, tek bileşenli su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Statik çatlakların tamirinde,
• Aktif su kaçakların yalıtımında,
• Su kaçaklarının yalıtım öncesi doldurulması ve tıkanmasında,
• Beton kenar ve köşe birleşim yerlerine pah yapılmasında ve soğuk derz tamiratında,
• Boru ve kablo geçişlerinin su yalıtımda kullanılabilir.

Avantajları
• Kolay hazırlanır ve uygulanır.
• Aktif su kaçaklarını hızlı priz alarak durdurur.
• Genleşerek su kaçaklarında tıkaç görevi görür.
• Çelik donatıların korozyona uğramasına engel olur.
• İçme su depolarında kullanılabilir.
• Uygulamasından kısa süre sonra üzerine yalıtım malzemeleri uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve yapışmaya engel olan her türlü yağ, toz, pas 
ve kirden arındırılmış olmalıdır. Boşluk, çatlak veya aktif su kaçağının olduğu sızıntı noktaları 
sağlam zemine kadar açılmalıdır. Uygulama öncesi yüzey nemlendirilmelidir.

Uygulama
Toz halindeki WATERSHOCK su yalıtım harcı temiz bir kovaya alındıktan sonra üzerine belirtilen 
miktarda temiz su ilave edilerek el ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. 
Karıştırma suyu temiz olmalı, tuz ve kireç içermemelidir. 5 kg WATERSHOCK, 1.20 - 1.40 litre 
temiz su ilave edilerek karıştırılır. (Su oranı hava şartlarına bağlı olarak değişkendir). Karıştırma 
sırasında kesinlikle uygun eldiven giyilmelidir. 30 saniyeden fazla karıştırılmamalıdır. Aktif su 
kaçaklarının tamirinde, su kaçağı olan çatlak uygulama yapılmak için sağlam zemine ulaşıncaya 
kadar açılır. Su ile karıştırılan malzeme ısınmaya başlayacaktır, malzeme yeterince ısındıktan 
sonra elle şekillendirilerek tıkanacak bölgeye sıkıca bastırılır ve sertleşene kadar tutulur. Bu işlem 
sırasında malzeme ovuşturulmamalıdır ve sabit biçimde el ile basınç uygulanmalıdır. Malzeme 
sertleştikten sonra elinizi yavaşça çekiniz. Tek seferde kapatılamayan boşluklar için işlem aynı 
şekilde birkaç kez tekrar edilir. Duvar zemindeki soğuk derz yalıtımında, önce yalıtım yapılacak 
alan sağlam zemine ulaşıncaya kadar açılır ve malzeme içerisine doldurulur. Betonarme yüzeyde, 
uygun mekanik delme aletleri ile ve ankraj elemanının çapından daha fazla boşluk kalacak şekilde 
ankraj boşluğu açılmalıdır ve boşluk içerisindeki toz ve kirler temizlenerek suya doyurulmalıdır. 
Ankraj boşluğu WATERSHOCK ile doldurulduktan sonra ankraj elemanı hızlıca dikey ekseni 
doğrultusunda çevrilerek yerleştirilip kürlenmenin tamamlanması sağlanmalıdır. Uygulama sonrası 
harç uygulama yüzeyi 15 dakika süresince nemlendirilerek soğutulmalı ve kürlendirilmelidir.

Sarfiyat
Değişken

Ambalaj
5 kg plastik kova
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TURBOPLUG
Çimento Esaslı, 3-4 Saniyede Donan, Şok Prizli Su Tıkacı

Tanımı
Çimento esaslı, özel kimyasal katkılar ve polimerler ile takviyeli, direkt toz halinde aktif su 
kaçaklarını ve sızıntılarının olduğu yere uygulanabilen ve 3-4 saniye içerisinde su tıkacı 
özelliği sağlayan su yalıtım tıkacıdır. 

Kullanım Alanları
• Her türlü mineral esaslı yüzeyde,
• Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların kesilmesinde,
• Su kaçaklarının yalıtım öncesi doldurulması ve tıkanmasında kullanılır.

Avantajları
• Kullanıma hazırdır.
• Aktif su kaçaklarını hızlı priz alarak durdurur.
• Çelik donatıların korozyona uğramasına engel olur.
• Uygulamasından kısa süre sonra üzerine yalıtım malzemeleri uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve yapışmaya engel olan her türlü yağ, toz, pas 
ve kirden arındırılmış olmalıdır. Boşluk, çatlak veya aktif su kaçağının olduğu sızıntı noktaları 
sağlam zemine kadar açılmalıdır. Uygulama öncesi yüzey nemlendirilmelidir.

Uygulama
Toz halindeki TURBOPLUG avuç içine alınarak aktif su sızıntısının olduğu yere tek hamlede 
bastırılır. Ürün sertleşene ve su akışı kesilene kadar sabit bir şekilde beklenir.

Sarfiyat
1 lt boşluk için 2 kg toz ürün.

Ambalaj
5 kg plastik kova
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Teras, Balkon ve Islak Hacim 
Su Yalıtım Ürünleri



Teras, Balkon ve Islak Hacim 
Su Yalıtım Ürünleri



WHITECOAT
Elastomerik Akrilik Reçine Esaslı, 
UV Dayanımlı, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
WHITECOAT, elastomerik akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, UV ışınlarına dayanıklı, kullanıma 
hazır su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Eski ve yeni, eğimli teras çatılarda,
• Dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
• Su olukları, ıslak hacimlerde,
• Beton, çinko ve prekast derelerde,
• Su ve rutubet geçirmemesi istenilen beton, sıva, tuğla, çini, briket, gazbeton, tahta,
 galvaniz, saç, çinko gibi yapı malzemeleri üzerine uygulanabilir.

Avantajları
• Tek bileşenlidir.
• Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır.
• Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
• Boyanabilir, renklendirilebilir.
• Çatlak köprüsü oluşturur, elastik kalır.
• UV ışınlarına dayanıklıdır.
• Su bazlıdır, zehirli ve yanıcı değildir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam ve kuru olmalı, yağ, pas, çimento artıkları ve 
her türlü kirden arındırılmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce büyük gözenek ve çatlaklar 
REPAMERK serisi tamir harçları ile doldurulur. Sivri uçlar, yatay ve düşey ek yerleri 
gibi çatlamaya uygun bölgeler REPAMERK 1 tamir harcı veya PH 127 pah bandı ile 
yuvarlatılmalıdır.

Uygulama
WHITECOAT kullanıma hazır bir malzemedir. Yüzeylerin durumuna göre WHITECOAT, 1:1 
oranında su ile inceltilerek yüzeye bir kat astar çekilebilir veya SPR 104 ile astarlanabilir. 
Birinci kat uygulama %20 oranında su ile seyreltilerek uygulanabilir, ikinci kat seyreltilmeden 
uygulanmalıdır. Üzeri yürünmesi gereken yerlerde ise; astar uygulanarak kuruduktan sonra 
birinci kat WHITECOAT fırça veya rulo ile yüzeye uygulanır. Birinci kat henüz ıslakken yalıtım 
filesi WHITECOAT üzerine rulo ile geçilir ve filenin WHITECOAT içine gömülmesi sağlanır. 
En az 2 saat kurumaya bırakılır. Daha sonra ikinci kat WHITECOAT uygulaması alttaki 
file tamamen örtülecek şekilde tamamlanır. Son kat uygulama toplam kaplama kalınlığını 
tamamlayacak şekilde bir gece kurumaya bırakılır. Uygulanan malzeme ilk 24 saat güneş, 
don, yağmur ve rüzgardan korunmalıdır. Islak ve nemli zemine uygulanmamalıdır. Su deposu, 
yüzme havuzu gibi ıslak hacimlerde kullanılması önerilmez.

Sarfiyat
Her katta 0,75 - 1,25 kg/m2. En az iki kat uygulama yapılması önerilir.
Oluk ve derelerde toplam 2 -3 kg/m2; teraslarda ise 3-4 kg/m2 uygulama yapılması önerilir. 

Ambalaj
20 kg plastik kova
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WHITECOAT SP
Elastomerik Reçine Esaslı, 

UV Dayanımlı, Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, UV dayanımılı, sıvı plastik kaplama ve süper esnek su 
yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Su olukları, ıslak hacimler, yatay ve düşey tüm yüzeylerde,
• Eski - yeni, düz - eğimli çatıların su izolasyonunda,
• Teras, balkon, kanal, kanalet, baca kenarları, oluk, süzgeçlerin su izolasyonunda kullanılabilir.

Avantajları
• Tek bileşenlidir.
• Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır.
• Düşük sıcaklıklarda elastikiyetini korur.
• UV ışınlarına dayanıklıdır.
• Yüzeylerin teneffüs almasını sağlar.
• Akrilik esaslı boyalar ile boyanabilir.
• Su bazlı pasta pigmentler ile renklendirilebilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey kuru, sağlam, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalıdır. Yüzey yağ, 
pas, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve parafin gibi yapışmayı önleyici 
maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzeyde olabilecek çatlak ve kırıklar REPAMERK serisi 
tamir harçları ile dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır. Uygulamaya geçilmeden önce çelik 
yüzeyler bir antipas ile astarlanır. Eternit, gaz beton, briket, tuğla, beton ve sıva gibi emici 
yüzeylere ise WHITECOAT SP % 25-30 oranında sulandırılarak veya SPR 104 akrilik astar, 
astar tabakası olarak sürülmelidir.

Uygulama
WHITECOAT SP yüzeye fırça,rulo ya da püskürtme yöntemiyle 2 veya 3 kat uygulanır. Her 
kattaki fırça uygulama yönü birbirine dik olacak şekilde olmalıdır. Katlar arası +23°C’de en 
az 4 - 5 saat beklenerek yapılmalıdır. Bir önceki katın tam kurumuş olduğuna emin olduktan 
sonra üzerine kat atılmasına dikkat edilmelidir. Ürün basınçlı su yalıtımı için uygun değildir. 
Çok sayıda çatlak olan yüzeylerde yatay ve düşey birleşim yerlerinde koruyucu keçe veya 
yalıtım filesi ile takviye edilmesi önerilir.

Sarfiyat
Her kat için düşeyde 0,75 kg/m2, yatayda ise 1,0 - 1.50 kg/m2 uygulama yapılır. En az iki kat 
yapılması önerilir.

Ambalaj
20 kg plastik kova
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SOLARCOAT
UV Dayanımlı, Akrilik Esaslı, 
Su ve Isı Yalıtım Malzemesi

Tanımı
SOLARCOAT, akrilik esaslı, tek bileşenli, mikro küresel partiküller içeren yapısı ile radyan 
ısı enerjisini yansıtarak yüzey sıcaklığını minimize etme prensibine göre çalışan, binaların iç 
sıcaklıklarını düşürmek için kullanılan UV dayanımlı, elastik su ve ısı yalıtım malzemesidir. Ürün 
içerisinde bulunan mikro seramik kürecikler sayesinde ısıyı yansıtma sistemiyle % 25-30’a 
kadar ısı tasarrufu sağlar. Güneş ışınlarının %95’ini, UV ışınlarının % 85’ini geri yansıtır.

Kullanım Alanları
• Bina ve özel yapıların, çatı ve duvarlarında,
• Her türlü beton, sıva, taş, metal, tuğla, ahşap, dekoratif kaplamalar gibi yüzeylerde,
• Deniz etkisi altında kalan bölgelerin dış cephelerinde kullanılabilir. 

Avantajları
• Tek bileşenlidir, kullanıma hazır ve kolay uygulanır.
• Su bazlıdır, zehirli ve yanıcı değildir.
• Konutların iç sıcaklıklarını düşürür, soğutmada enerji sarfiyatını azaltarak masrafları azaltır.
• Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
• Küf ve mantar oluşumunu engeller.
• Çatlak köprüsü oluşturur, elastik kalır.
• UV ışınlarına dayanıklıdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi temiz, sağlam, kuru ve her türlü pas, yağ, toz, eski boya ve kirden 
arındırılmış olmalıdır. Yüzey mekanik aşındırma ile aşındırılarak daha iyi bir yapışma elde 
edilmesi sağlanmalıdır. Yüzeyde bulunan kabarcık, delik ve çatlaklar temizlenerek elastik 
bir dolgu ile tamir edilmelidir. Emici yüzeyler önceden SPR 104 emici yüzey astarı ile 
astarlanmalıdır. Astarlama bu tip yüzeyler için özellikle önerilir. Çünkü bu tür yüzeyler çok 
zayıf olup, üzerine uygulanan SOLARCOAT iyi yapışamayabilir ve sonradan soyulabilir. Metal 
yüzeylerdeki paslı kısımlar kumlama veya diğer metotlarla temizlenmeli ve sonra bir antipas 
astar ile astarlanmalıdır. Diğer metal yüzeyler de uygun yüzey hazırlıkları ile (astarlama, yağ 
giderici uygulaması, aşındırma) yapışma garanti altına alınmalıdır.

Uygulama
Uygulama yüzeyine göre uygun astar kullanır ve yüzey kurumaya bırakılır. SOLARCOAT iki 
ya da daha fazla kat olacak şekilde yüzeye fırça, rulo ya da havasız tabanca ile püskürterek 
uygulanır. Katlar arasında 4-8 saat beklenmelidir. Son kat kaplama uygulandıktan sonra yüzey 
24 saat kurumaya bırakılır, bu süre içerisinde yağmur ve dondan yüzey korunmalıdır. Büyük 
alanlar halinde uygulama yaparken, uygulama bölgelerini maskeleme bandı ile bölerek daha 
düzgün bir uygulama ve görünüm elde edilebilir.

Sarfiyat
1,30 - 1,80 kg/m2 çift katta.

Ambalaj
20 kg plastik kova
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SPR 104
Akrilik Esaslı, 

Performans Arttırıcı Çok Amaçlı Astar

Tanımı
SPR 104, akrilik esaslı, tek bileşenli, gözenekli, tozumaya müsait ve emici yüzeyler için 
kullanıma hazır astar malzemesidir. Birçok akrilik esaslı malzemeden önce astar olarak 
kullanılabilir. 

Kullanım Alanları
• Duvar ve zemin astarı olarak iç ve dış uygulamalarda kullanılabilir. 
• Zemin tamiri, izolasyon ve onarım sistemleri uygulaması öncesinde ahşap, beton ve
 gözenekli bina alt katmanları üzerine uygulanabilir.

Avantajları
• Uygulama öncesi yüzeyin gözeneklerini doldurarak kusurları kapatır, zemini uygulamaya hazırlar.
• Üzerine uygulanacak kaplamanın sarfiyatını azaltır.
• Yüzey ile son kat arasında kuvvetli bir bağ oluşturur.
• Uygulama yüzeyini sertleştirir ve yüzeydeki kir ve lekelerin kaplama yüzeyi üzerine
 çıkmasını engeller.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyin kürünü almış ve kuru olması gereklidir. Uygulama yüzeyi 
temiz, sağlam, yapışmayı azaltan toz, yağ, pas, boya gibi her türlü kirden arındırılmış olması 
gereklidir. Mala ile düzleştirilmiş beton gibi gözeneksiz yüzeyler pürüzlü hale getirilmelidir, 
alternatif olarak asit ile dağlanabilir ya da mekanik olarak aşındırılabilirler.

Uygulama
SPR 104 zemin astarı kullanıma hazır bir malzemedir. Kullanım öncesi iyice çalkalanır ve 
yüzeye bir fırça veya rulo yardımı ile uygulanır. Yanlızca gözenekli yüzeyler astarlanmalıdır. 
Sıcak ve rüzgarlı havalarda astarın hızlı kurumasını önlemek için işlem öncesi beton plakalar 
temiz su ile ıslatılmalıdır. SPR 104 uygulamasından sonra yüzeyin 24 saat içinde kaplanması 
gereklidir. 6 saati aşan uygulamalarda son kat uygulama öncesi yüzeyin tekrar temizlenmesi 
gereklidir.

Sarfiyat
Tek kat için 0,100 - 0,200 kg/m2

Ambalaj
5 kg plastik bidon
20 kg plastik bidon
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PUR 625
Poliüretan Esaslı, UV Dayanımlı, 
Tek Komponentli, Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, tek komponentli, sıvı halde kullanıma hazır, üzerinde 
gezilebilen bir su yalıtım ve kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton, taş, eternit, metal gibi malzemelerin üzerine, 
• Yağmur derelerinde, kanal ve kanaletlerde, 
• Teras çatılarda, 
• Poliüretan köpük uygulamalarının korunmasında, 
• Suya ve rutubete karşı koruyucu bir film oluşturmak için uygulanır.

Avantajları
• Yüksek yapışma performansına sahiptir.
• Yüksek UV direncine sahiptir, uzun ömürlü malzemedir.
• İklim şartlarına, seyreltik aside, baza, tuza ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.
• Tek bileşenli, kullanıma hazır elastik bir malzemedir.
• Kılcal çatlakları örtme özelliği vardır.
• Poliüretan malzemelerin üzerine koruyucu olarak uygulanabilir.
• Elastik özelliğinden dolayı uygulandığı yüzeyi iyi sarar ve çatlama göstermez.
• Bitki köklerine karşı dayanıklıdır.
• Kürlendikten sonra üzerinde gezilebilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyin, kuru ve temiz, her türlü yağdan arındırılmış olması gerekir. 
Uygulanacak zeminde kesinlikle ıslak bölgeler olmamalıdır. Her koşul altında nem miktarı 
%4‘ün altında olmalıdır.

Uygulama
Ürün kullanıma hazırdır. Karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya püskürtme yolu ile en az iki kat 
uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında yaklaşık 12 saat beklenmelidir. Uygulama esnasında 
kesinlikle eldiven kullanılmalıdır. Nihai kürlenme 5 günde gerçekleşir.

Sarfiyat
Her katta 0,75 - 1,0 kg/m2 uygulanmalıdır. En az iki kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
25 kg metal kova
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PUR 115
Poliüretan Esaslı, 

Şeffaf, Su Yalıtım Membranı

Tanımı
PUR 115 alifatik poliüretan esaslı, UV dayanımlı, tek komponentli, kalıcı elastikiyete sahip 
şeffaf su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Sahip olduğu özel kürlenme yöntemi (nem 
tarafından tetiklenen) sayesinde, uygulama sırasında hava kabarcığı oluşumunu önler.

Kullanım Alanları
• Poliüretan esaslı malzemelerin üzerine son kat olarak, su yalıtım sistemlerini korumak, yüzey  
 parlaklığını korumak ve estetik görüntü oluşturmak, toz oluşumunu önlemek amacı ile  
 kullanılır. 
• Balkon ve terasların,
• Cam ve hasır donatıyla güçlendirilmiş camların,
• Cam tuğla ve duvarların,
• Seramik yüzeylerin,
• Doğal taşların, şeffaf plastiklerin,
• Ahşap ve bamboo yüzeylerin su yalıtımda kullanılabilir.

Avantajları
• Yüksek yapışma performansına sahiptir.
• Yüksek UV direncine sahiptir, uzun ömürlü malzemedir.
• Aşınma direncine sahiptir.
• Tek bileşenli, kullanıma hazır elastik bir malzemedir.
• Poliüretan malzemelerin renk solmasını ve toz oluşumunu önler.
• Parlak ve kolay silinebilir bir yüzey oluşturur.
• Kürlendikten sonra üzerinde gezilebilir.
• Bağlantı kenarları olmayan uniform bir yapı oluşturur.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyin, kuru ve temiz, her türlü yağdan arındırılmış olması gerekir 
Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya elektrikli 
süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama
Ürün kullanıma hazırdır. Karıştırıldıktan sonra fırça (kalın tüylü fırça), rulo (solvente dayanıklı, 
kalın tüylü rulo) veya püskürtme yolu (Havasız püskürtme ekipmanı ile (basınç: ~ 200 - 250 
bar, uç: 0.38mm - 0.53mm, açı: yaklaşık 50 - 80°) uygulama yapılmalıdır. Tek katta 1 mm 
kalınlıktan fazla uygulanmamalıdır. Daha iyi su yalıtımı ve hava şartlarına karşı daha kuvvetli 
bir dayanım için üçüncü kat uygulaması yapılması önerilir. Önceki kat yapışkanlık kuruluğuna 
geldiğinde, diğer katların uygulama yapılması önerilir. Kaplama sistemi, ıslakken kayıcı 
bir yüzey oluşturabilir. Kaydırmazlık istenirse 2. Kat henüz ıslak iken 0.1-0.3 mm kuvartz 
serpilebilir.

Sarfiyat
Her kat için 0,75 – 1,0 kg/m2’dir. En az 2 kat uygulama yapılması önerilmektedir.

Ambalaj
15 kg metal kova
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PUR 425
Standart Saf Poliürea

Tanımı
PUR 425 iki bileşenli, hızlı kür alan, aromatik ve esnek özelliklere sahip  %100 saf poliürea 
kaplama malzemesidir. Beton, ahşap, metal, seramik, geotekstil ve poliüretan yüzeyler 
üzerinde kusursuz ve uzun süre dayanıklı su yalıtımı ve zemin kaplaması sağlar. Isıtmalı, çok 
bileşenli püskürtme ekipmanı ile yüksek basınçta uygulanır.

Kullanım Alanları
• Depolama tankı, havuz, göl, boru, atık su arıtma tesisleri, menholler, teras ve çatı   
 kaplamasında genel amaçlı su yalıtımında.
• Endüstriyel zeminlerde, hastane, otopark, garaj zeminlerinde.
• Yol, köprü, demiryolu, tünel, havalimanı, zemin çizgi uygulamarında.
• Denizcilik sektöründe gemi güverteleri ve su altı parçaları ile liman kaplamalarında.
• Yağ, petrol, kimya, madencilik sanayiinde.
• Su parkları, oyun alanları, akvaryum gibi eğlence alanlarında kullanılabilir.

Avantajları
• Hızlı kürlenir. • Eksiz ve dersiz kaplama sağlar. • %100 katı içeriklidir. • VOC ve kokusuzdur. 
• Solvent içermez. • Mükemmel termal dayanıma sahiptir. • Mükemmel kimyasal direnç 
gösterir. • Darbe ve aşınma dayanımı yüksektir. • Çok iyi çekme ve mukavemet gösterir. • 
Mükemmel su direncine sahiptir. • Beton, çelik, alüminyum, plastik, elyaf, ahşap, köpük gibi 
malzemeler üzerine çok iyi yapışır. • Yüksek esnekliğe sahiptir. • Çatlak köprüleme özelliği 
yüksektir. • Korozyon dayanımı vardır. • Komplike ve detaylı uygulamalar için uygundur. 
• Sıcaklık ve neme duyarlılığı düşüktür. • UV, klor ve tuzlu su dayanımı yüksektir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya elektrikli 
süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Zayıf beton parçaları çıkartılmalı, yüzey kusurları 
ve açıklıklar uygun zemin tesviye malzemeleri ile tamir edilmelidir. Optimum yüzey sıcaklığı 
5-30°C, hava sıcaklığı 20-30°C ve bağıl nem %25-30 arası olmalıdır. 
İyi bir yapışma elde etmek için EPOX PR 100 astar uygulaması önerilmektedir. Kuvars kumu 
0,3 ile 0,8 mm arasında hafifçe yayılarak astarlama önerilmektedir. Böylece üzerine yapılacak 
olan poliürea kaplama zemine daha iyi yapışacaktır. Kabarcık oluşmasını önlemek için fazla 
miktarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Astar uygulamasından 12-24 saat sonra poliürea 
uygulamasına geçilebilir.

Uygulama
Uygulama öncesi B bileşen en az 30 dakika varil mikser ile homojen görüntü ve renk elde 
edilene kadar karıştırılır. A ve B bileşen, çift bileşenli püskürtme makinası ile 1:1 oranında 
uygulanmalıdır. Her iki bileşen bu püskürtme aparatı ile 70°C ısıtılmalı ve uygulama boyunca 
bu sıcaklık korunmalıdır. Kaplama malzemesi UV dayanımlıdır, fakat kürlendikten sonra gün 
ışığında renk değişimi geçirebilir. Bu renk değişimi kaplama ömrünü veya performansını 
etkilemez. Eğer renk stabilitesi isteniyorsa PU TOP 210 alifatik üst kaplama, temel 
kaplamadan sonra 12 saat içerisinde uygulanmalıdır.

Sarfiyat
Astar: 0,3-0,5 kg/m2

Kuvars kum: 1-1,5 kg /m2

Poliürea kaplama: 1,05- 1,1 kg/m2 /mm (tavsiye edilen minimum kalınlık 2 mm.’dir).

Ambalaj
A Bileşen: 225 kg varil – B Bileşen: 200 kg varil
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PUR 426
Modifiye Saf Poliürea

Tanımı
PUR 426 iki bileşenli, hızlı kür alan, aromatik ve esnek özelliklere sahip, modifiye edilmiş 
saf poliürea kaplama malzemesidir. Beton, ahşap, metal, seramik, geotekstil ve poliüretan 
yüzeyler üzerinde kusursuz ve uzun süre dayanıklı su yalıtımı ve zemin kaplaması sağlar. 
Isıtmalı, çok bileşenli püskürtme ekipmanı ile yüksek basınçta uygulanır.

Kullanım Alanları
• Depolama tankı, havuz, göl, boru, atık su arıtma tesisleri, menholler, teras ve çatı   
 kaplamasında genel amaçlı su yalıtımında.
• Endüstriyel zeminlerde, hastane, otopark, garaj zeminlerinde.
• Yol, köprü, demiryolu, tünel, havalimanı, zemin çizgi uygulamalarında.
• Denizcilik sektöründe gemi güverteleri ve su altı parçaları ile liman kaplamalarında.
• Yağ, petrol, kimya, madencilik sanayiinde.
• Su parkları, oyun alanları, akvaryum gibi eğlence alanlarında kullanılabilir. 
• EPS, XPS, Poliüretan köpük gibi ısı yalıtım malzemelerin üzerine su yalıtımı amaçlı   
 kullanılabilir.

Avantajları
• Hızlı kürlenir. • Eksiz kaplama sağlar. • %100 katı içeriklidir. • VOC ve kokusuzdur. • Solvent 
içermez. • Mükemmel termal dayanıma sahiptir. • Mükemmel kimyasal direnç gösterir. • 
Darbe ve aşınma dayanımı yüksektir. • Çok iyi çekme ve mukavemet gösterir. • Mükemmel 
su direncine sahiptir. • Beton, çelik, alüminyum, plastik, elyaf, ahşap, köpük gibi malzemeler 
üzerine çok iyi yapışır. • Yüksek esnekliğe sahiptir. • Sıcaklık ve neme duyarlılığı düşüktür. 
• UV, klor ve tuzlu su dayanımı yüksektir. • Farklı kalınlıklarda uygulama yapılabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya elektrikli 
süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Zayıf beton parçaları çıkartılmalı, yüzey kusurları ve 
açıklıklar uygun zemin tesviye malzemeleri ile tamir edilmelidir. Optimum yüzey sıcaklığı 10-
30°C, hava sıcaklığı 20-30°C ve bağıl nem %25-30 arası olmalıdır. 
İyi bir yapışma elde etmek için EPOX PR 100 astar uygulaması önerilmektedir. Kuvars kumu 
0,3 ile 0,8 mm arasında hafifçe yayılarak astarlama önerilmektedir. Böylece üzerine yapılacak 
olan poliürea kaplama zemine daha iyi yapışacaktır. Kabarcık oluşmasını önlemek için fazla 
miktarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Astar uygulamasından 12-24 saat sonra poliürea 
uygulamasına geçilebilir.

Uygulama
Uygulama öncesi B bileşen en az 30 dakika varil mikser ile homojen görüntü ve renk elde 
edilene kadar karıştırılır. A ve B bileşen, çift bileşenli püskürtme makinası ile 1:1 oranında 
uygulanmalıdır. Her iki bileşen bu püskürtme aparatı ile 70°C ısıtılmalı ve uygulama boyunca 
bu sıcaklık korunmalıdır. Kaplama malzemesi UV dayanımlıdır, fakat kürlendikten sonra gün 
ışığında renk değişimi geçirebilir. Bu renk değişimi kaplama ömrünü veya performansını 
etkilemez. Eğer renk stabilitesi isteniyorsa PU TOP 210 alifatik üst kaplama, temel 
kaplamadan sonra 12 saat içerisinde uygulanmalıdır. 

Sarfiyat
Astar: 0,3-0,5 kg/m2

Kuvars kum: 1-1,5 kg /m2

Poliürea kaplama: 1,05- 1,1 kg/m2 /mm (tavsiye edilen minimum kalınlık 2 mm.’dir).

Ambalaj
A Bileşen: 225 kg varil – B Bileşen: 200 kg varil
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PUR 410
Hibrit Poliürea

Tanımı
PUR 410 iki bileşenli, hızlı kür alan ve esnek özelliklere sahip %100 katı hibrit poliürea 
kaplama malzemesidir. Saf poliürea sistemlere ekonomik alternatif olarak geliştirilmiş, çeşitli 
yüzeylerde koruma ve kaplama amaçlı kullanılmaktadır. Isıtmalı, çok bileşenli püskürtme 
ekipmanı ile yüksek basınçta uygulanır.

Kullanım Alanları
• Seramik, sıva betonu, mermer ve diğer zeminlerde genel su yalıtımında.
• Çatılar, balkonlar, teraslar, yürüyüş yolları ve halka açık alanlar gibi hafif yaya trafiği olan  
 alanlar için genel su yalıtımı.
• Zeminlerde beton ve taşıyıcı duvarların su geçirmezliğinde.
• Su yalıtım amaçlı ısı yalıtım ürünlerinde (poliüretan köpük, EPS, XPS vb.)
• Su parkları, oyun alanları, akvaryum gibi eğlence alanlarında kullanılabilir. 

Avantajları
• Hızlı kürlenir. • Eksiz kaplama sağlar. • %100 katı içeriklidir. • VOC içermez ve kokusuzdur. • 
Solvent içermez. • Katalizör içermez. • Mükemmel termal dayanıma sahiptir. • Çok iyi çekme 
ve mukavemet gösterir. • Mükemmel su direncine sahiptir. • Beton, çelik, alüminyum, plastik, 
elyaf, ahşap, köpük gibi malzemeler üzerine çok iyi yapışır. • Yüksek esnekliğe sahiptir. 
• Sıcaklık ve neme duyarlılığı düşüktür. • Farklı kalınlıklarda uygulama yapılabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya elektrikli 
süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Zayıf beton parçaları çıkartılmalı, yüzey kusurları 
ve açıklıklar uygun zemin tesviye malzemeleri ile tamir edilmelidir. Optimum yüzey sıcaklığı 
5-30°C, hava sıcaklığı 20-30°C ve bağıl nem %25-30 arası olmalıdır. 
İyi bir yapışma elde etmek için EPOX PR 100 astar uygulaması önerilmektedir. Kuvars kumu 
0,3 ile 0,8 mm arasında hafifçe yayılarak astarlama önerilmektedir. Böylece üzerine yapılacak 
olan poliürea kaplama zemine daha iyi yapışacaktır. Kabarcık oluşmasını önlemek için fazla 
miktarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Astar uygulamasından 12-24 saat sonra poliürea 
uygulamasına geçilebilir.

Uygulama
Uygulama öncesi B bileşen en az 30 dakika varil mikser ile homojen görüntü ve renk elde 
edilene kadar karıştırılır. A ve B bileşen, çift bileşenli püskürtme makinası ile 1:1 oranında 
uygulanmalıdır. Her iki bileşen bu püskürtme aparatı ile 70°C ısıtılmalı ve uygulama boyunca 
bu sıcaklık korunmalıdır. Kaplama malzemesi UV dayanımlıdır, fakat kürlendikten sonra gün 
ışığında renk değişimi geçirebilir. Bu renk değişimi kaplama ömrünü veya performansını 
etkilemez. Eğer renk stabilitesi isteniyorsa PU TOP 210 alifatik üst kaplama, temel 
kaplamadan sonra 12 saat içerisinde uygulanmalıdır. 

Sarfiyat
Astar: 0,3-0,5 kg/m2

Kuvars kum: 1-1,5 kg /m2

Poliürea kaplama: 1,05- 1,1 kg/m2 /mm (tavsiye edilen minimum kalınlık 2 mm.’dir).

Ambalaj
A Bileşen: 225 kg varil – B Bileşen: 200 kg varil
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PU TOP 210
Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, 

Alifatik Son Kat Boya

Tanımı
PU TOP 210, iki bileşenli, alifatik poliüretan esaslı, iç ve dış mekanlarda beton ve metal 
yüzeylere uygulanabilen, düşük viskoziteli, UV dayanımlı, parlak veya mat görünümlü yüzey 
sağlayabilen, kendinden yayılan son kat boyadır. 

Kullanım Alanları
• Teras, balkon ve ıslak zeminlerde,
• Beton veya metal yüzeylerde, 
• Poliüretan, poliürea ve epoksi kaplanmış yüzeylerde,
• UV ışınlarına dayanıklı olduğu için son kat kaplama olarak birçok dış mekanda,
• Açık ve kapalı yüzme havuzlarında kullanılabilir.

Avantajları
• Dış ortam koşullarına tamamen dirençlidir. UV ışınlarından etkilenmez.
• Uygulandığı yüzeyi su, yağmur ve güneş ışınlarına karşı korur, aşınmasını engeller.
• Yatay ve dikey her tür yüzeyi su geçirimsiz hale getirmek için kullanılabilir.
• Çatlak ve zemin hataları ile bağlantı noktalarını örterek pürüzsüz bir katman oluşturur.
• Teras, balkon ve ıslak zeminler için idealdir. 
• Kolay temizlenir, çabuk kurur, tozuma yapmaz.
• Uzun ömürlüdür, esnekliğini kaybetmez, renk değiştirmez.
• Çizilme ve aşınma direnci yüksektir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalı; kir, yağ, eski kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi 
yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Zemin betonu kürünü almış olmalı ve betonun nem 
oranı %4’ü geçmemelidir. Sağlam olmayan yüzeyler ve boşluklar uygun olan BAUMERK tamir 
harçları ile doldurulup yüzey düzeltilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlanan beton zemin üzerine, 
uygun olan BAUMERK astar malzemesi kullanılarak astarlanıp; epoksi veya poliüretan 
uygulaması tamamlandıktan sonra PU TOP 210 son kat uygulamasına hazır hale getirilmelidir.

Uygulama
A ve B bileşenleri karıştırılmadan önce her bileşeni kendi içinde karıştırılır. B bileşenini A 
bileşenine ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar düşük devirli bir karıştırıcı 
ile 3 dakika boyunca sürekli olarak karıştırılır. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için fazla 
karıştırmaktan kaçınılmalıdır. Karışım, ön hazırlığı yapılmış yüzeye rulo, fırça veya püskürtme 
yolu ile uygulanır. Karışım 40 dakika içerisinde tüketilmelidir. Her bir katın ıslak film kalınlığı 
100 mikronu geçmemelidir. Toplamda iki kat uygulamak yeterlidir. Hava şartlarına göre, ikinci 
kat birinci kat uygulamasından yaklaşık 2 saat sonra yapılabilir. İkinci katın doğru uygulama 
süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Aksi halde katlar arasında yapışma azalır ve 
soyulma görülebilir. 

Sarfiyat
Her katta 0,200-0,500 kg/m2’dir.

Ambalaj
A bileşeni + B bileşeni = 30 kg set
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POLIXA 2
Poliüretan Esaslı, İçme Suyu Depoları İçin 
Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Çift komponentli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen içme suyu depolarının yalıtımı için 
uygun su yalıtım malzemesidir. 

Kullanım Alanları
• Metal veya beton su depolarının yalıtımında,
• Beton, mermer, alçı, taş, ahşap ve metal yüzeyler üzerinde su yalıtımı ve kaplama amaçlı,
• Üstüne UV dayanımlı son kat uygulanmak kaydıyla beton veya seramik kaplı teraslarda su
 yalıtımı ve zemin kaplaması olarak, 
• Hafif araç ve yaya trafiğine maruz alanlarda, su geçirimsiz kaplama olarak kullanılır.

Avantajları
• Solvent içermez, kapalı alan kullanımına uygundur.
• İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
• Yüksek aderansa sahiptir.
• Sürtünme ve darbe dayanımı yüksektir.
• Korozyona karşı dirençlidir.
• Uygulama ve kullanım boyunca sağlığa zararlı değildir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, kuru ve yapışmayı önleyici yağ, kir, pas ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. Nemli yüzeye sürülen POLIXA 2 köpürme yapar. Bu yüzden beton 
yüzeylerde astar olarak EPOX PR 300 kullanılmalıdır.

Uygulama
Uygulama sıcaklığı + 5°C ile + 30°C arasında olmalıdır. B komponenti olan sertleştirici, A 
komponenti ana malzemenin içine boşaltılıp tamamı homojen bir görünüm alana kadar 2-3 
dakika karıştırılır. Karışım 30-45 dakika içinde fırça veya rulo ile yüzeye uygulanmalıdır. Bu 
süre içerisinde karışım uygulanmazsa geriye dönüşü olmayan jelleşme başlayacaktır.
Uygulama en az iki kat olarak yapılmalı ve katlar arasında 6 saat beklenmelidir. Bekleme 
süresi 24 saati aşarsa ilk kat zımparalandıktan sonra ikinci kat uygulanmalıdır. Uygulama 
yapılan alan en az 6-8 saat boyunca sudan korunmalıdır. 
Zemin kaplaması yaparken POLIXA 2’ye kuru kum katılmalıdır.

Sarfiyat
Her kat için minimum 0,600 kg/m2 uygulanmalıdır. En az iki kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
A bileşen: 5 kg reçine + B bileşen: 1 kg sertleştirici = 6 kg set 
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PU 101 A
Tek Bileşenli, Poliüretan Beton Astarı

Tanımı
Poliüretan esaslı, şeffaf, tek komponentli, yüksek katı oranına sahip astar malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton ve benzeri malzemelerin üzerine,
• Poliüretan esaslı son kat zemin boyaları üzerine, 
• Poliüretan esaslı parke yapıştırıcıları ve her türlü poliüretan esaslı zemin kaplama
 malzemelerinin uygulanmasından önce, zeminin hazırlanmasında kullanılır.

Avantajları
• Uygulandığı beton ve benzeri yüzeylerin gözeneklerini doldurur.
• Tek komponentli ve kullanımı kolaydır.
• Kürlenme sonrası sert ve sağlam bir astar oluşturur.
• Uygulama yüzeyi ve son kat arasında bir bağ oluşturarak yapışmayı arttırır.
• Suya ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz, sağlam, kuru ve her türlü gevşek parçalardan, toz, pas, yağ 
ve kirden arındırılırmış olmalıdır. Çatlaklar gerekli olan tamir harçları ile tamir edilmelidir. 

Uygulama
Malzeme kullanıma hazırdır. Kullanılmadan önce karıştırılarak rulo ile uygulama yapılır. Çok 
emici yüzeyler için ilk kat uygulamasından 6 saat sonra ikinci kat uygulama önerilmektedir. 
Uygulama sonrası 4-5 saat yüzey sudan korunmalıdır.

Sarfiyat
Her kat için 0,100 - 0,250 kg/m2

Ambalaj
15 kg metal kova
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PU-B 1K
Poliüretan Esaslı, Bitüm Modifiyeli, 
Tek Bileşenli, Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Poliüretan esaslı ve bitüm takviyeli, tek bileşenli, kullanıma hazır likit su yalıtım ve kaplama 
malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton, taş, eternit, metal gibi malzemelerin üzerine,
• Yağmur derelerinde, kanal ve kanaletlerde,
• Teras çatılarda,
• Soğuk hava depolarında,
• Yüzme havuzlarında suya ve rutubete karşı güvenle uygulanır. 

Avantajları
• Tek bileşenli, kullanması kolay, düşey yüzeylerde akmayan, elastik bir malzemedir. 
• Kılcal çatlakları örtme özelliği vardır. 
• Uygulandığında eksiz, su geçirmez ve koruyucu bir tabaka oluşturur.
• Yapışma performansı yüksektir. Eski kaplamalara dahi sorunsuzca yapışır.
• Seyreltik aside, baza, tuza, kimyasal maddelere, küfe ve hava koşullarına karşı dirençlidir. 
• Başlangıç özelliklerini yıllarca korur.
• Elastik yapısı sayesinde uygulandığı yüzeylerde çatlama yapmaz. 
• Katı madde oranı yüksektir.
• Bitki köklerine karşı dayanıklıdır.
• Uygulandıktan yaklaşık 72 saat sonra üzerinde gezilebilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyin, kuru, temiz ve her türlü yağdan arındırılmış olması gerekir. 
Uygulanacak zemin kuru olmalıdır, herhangi bir ıslak bölge olmamalıdır. Aksi halde ürün 
köpürme ve kabarma yapar. Yüzeyin azami nem oranı %4 olmalıdır. Taze beton zeminler en az 
28 gün kurumaya bırakıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

Uygulama
Malzeme iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya püskürtme yolu ile uygulama 
yapılmalıdır. En az 2 kat ve ince tabakalar halinde uygulama yapılmalıdır. Böylece hava 
kabarcıklarının hapsolması önlenir. Katlar arasında yaklaşık 12 saat beklenmelidir. Nihai 
kürlenme 5 günde tamamlanır.

Sarfiyat
1,50 kg/m2 iki kat uygulamada.

Ambalaj
25 kg metal kova
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PU-B 2K
Poliüretan-Bitüm Esaslı, İki Bileşenli, 

Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
Poliüretan – bitüm esaslı, iki bileşenli, hızlı kürlenen, süper elastik, likit su yalıtım ve kaplama 
malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Hemen hemen her yüzey üzerine, beton, mozaik, metal, galvanize, asfalt gibi, uygulanabilir.
• Temel, perde, köprü platformu, istinat duvarı yalıtımda,
• Toprak altındaki yapılarda,
• Eski bitümlü ve EPDM örtülerinin üstünde,
• Poliüretan yalıtım levhalarının üstünde,
• Balkon, teras, yeşil çatılarda,
• Su tanklarının dıştan yalıtımında kullanılır.

Avantajları
• Hızlı kürlenir.
• Hemen her yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
• Elastiktir. -40°C’ye kadar elastikiyetini korur.
• Yüksek termal dirence sahiptir.
• Çatlak köprüleme özelliği yüksektir.
• Yüksek mekanik dirence sahiptir. Uzama, gerilme, yırtılma ve aşınma mukavemeti yüksektir.
• Kimyasallara karşı yüksek direnç gösterir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyin, kuru, temiz ve her türlü yağdan arındırılmış olması gerekir. 
Uygulanacak zemin kuru olmalıdır, herhangi bir ıslak bölge olmamalıdır. Aksi halde ürün 
köpürme ve kabarma yapar. Yüzeyin azami nem oranı %4 olmalıdır. Taze beton zeminler en az 
28 gün kurumaya bırakıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.
Yüzey PU 101 A veya EPOX PR 100 ile 1 kat astarlanmalıdır.

Uygulama
A ve B bileşenler düşük devirli karıştırıcı altında homojen bir karışım oluncaya kadar karıştırılır. 
Malzeme iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya spatula ile uygulama yapılmalıdır. 
Malzeme 30-45 dakika içerisinde uygulanmalıdır. En az iki kat uygulama yapılması 
önerilmektedir.

Sarfiyat
En az 1,0-1,50 kg/m2 

Ambalaj
15 kg A Bileşen + 15 kg B Bileşen = 30 kg set
20 kg A Bileşen + 20 kg B Bileşen = 40 kg set
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HYBRID 120
Hibrit-Polimer Esaslı, Tek Komponentli 
Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
HYBRID 120, hibrit-polimer esaslı, tek komponentli, solvent içermeyen su yalıtım 
malzemesidir. HYBRIT 120, ıslak zemine dahi uygulanabilen, astar gereksinimi duymayan, 
UV dayanımlı, çatlak köprüleme özelliği olan kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton, cam, seramik, çelik, alüminyum, ahşap, mermer, granit, bitüm, asfalt esaslı gibi çok  
 çeşitli yüzeylere üzerine uygulanabilir.
• Hafif yaya trafiğine maruz kalan teras ve balkonlarda,
• Kanal ve kanaletlerde, soğuk hava depolarında ve dilatasyonlarda

Avantajları
• Astar uygulamasına gerek duymaz.
• Nemli yüzeylere uygulanabilir.
• Hızlı kürlenir.
• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
• Elastik bir malzemedir. Uygulama sonrası çatlak oluşturmaz.
• Düşük sıcaklıklarda dahi performansını korur.
• Yüksek UV ve kimyasal dayanıma sahiptir.
• Kürlendikten 24 saat sonra üzerinde gezilebilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yüzey üzerinde toz, yağ gibi yapışmayı azaltan malzemelerden temizlenmiş olması gereklidir. 
Uygulama yüzeyi sağlam olmalı, varsa üzerindeki çatlaklar tamir edilmelidir. Pürüzsüz 
yüzeyler ve parlak, emici olmayan yüzeyler uygun araç ile pürüzlendirilmelidir. Seramik zemin 
üzerine yapılacak uygulamalarda malzemenin yüzeye tam yapışması kontrol edilmeli, derz 
malzemelerinin sağlamlığı kontrol edilmeli, gerekirse yenilenmelidir. 

Uygulama
Ürün kullanıma hazırdır. Fırça, rulo, havasız sprey tabanca ile iki kat halinde uygulama 
yapılmalıdır. Toplam uygulama kalınlığı 2 kat için 2 mm olacak şekilde uygulama yapılması 
önerilmektedir.

Sarfiyat
1,5 kg/m2/mm

Ambalaj
20 kg metal kova
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HYBRID 115
Hibrit Polimer Esaslı, Tek Komponentli, 

Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi

Tanımı
HYBRID 115, hibrit polimer esaslı, tek komponentli, şeffaf, solvent içermeyen su yalıtım 
malzemesidir. HYBRID 115, ıslak zemine dahi uygulanabilen, astar gereksinimi duymayan, 
UV dayanımlı, çatrak köprüleme özelliği olan kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton, cam, seramik, çelik, alüminyum, ahşap, mermer, granit, bitüm örtüleri gibi çok çeşitli  
 yüzeyler üzerine uygulanabilir.
• Yoğun yaya trafiğine maruz kalan teras ve balkonlarda,
• Bodrumların iç ve dış yüzeylerinde,
• Yüzeylerdeki 5 mm’ye kadar olan çatlakların tamirinde,
• Seramik altı su yalıtımda,
• Çatı gizli derelerinde,

Avantajları
• Astar uygulamasına gerek duymaz.
• Hızlı kürlenir.
• Düşük sıcaklıklarda dahi performansını korur.
• Yüksek UV ve kimyasal dayanıma sahiptir.
• Yüksek asit ve baz dayanımına sahiptir.
• Nemli yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yüzey üzerinde toz, yağ gibi yapışmayı azaltan malzemelerden temizlenmiş olması gereklidir. 
Uygulama yüzeyi sağlam olmalı, varsa üzerindeki çatlaklar tamir edilmelidir. Pürüzsüz 
yüzeyler ve parlak, emici olmayan yüzeyler uygun araç ile pürüzlendirilmelidir. Seramik zemin 
üzerine yapılacak uygulamalarda malzemenin yüzeye tam yapışması kontrol edilmeli, derz 
malzemelerinin sağlamlığı kontrol edilmeli, gerekirse yenilenmelidir. Duvar zemin birleşimleri 
gibi soğuk derz oluşumlarına uygun malzeme ile pah yapılmalıdır.

Uygulama
Ürün kullanıma hazırdır. Fırça, rulo, havasız sprey tabanca ile iki kat halinde uygulama 
yapılmalıdır. Birinci kat uygulamadan 12-24 saat sonra, üzerine çıkılabilecek hale geldikten 
sonra, birinci kata dik olacak şekilde ikinci kat uygulama yapılır.

Sarfiyat
Beton yüzeylerde 1,0 kg/m2/mm
Seramik yüzeylerde 1,5 kg/m2/mm
Metal yüzeylerde 1,0 kg/m2/mm

Ambalaj
1 kg plastik kova
4,5 kg plastik kova
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SILOX
Görünmez Su İzolasyon ve 
Yüzey Emprenye Malzemesi

Tanımı
SILOX, solvent ve silan-siloksan esaslı, tek bileşenli, sürüldüğü yüzeye nüfuz ederek kılcal 
kanallarda suya karşı görünmez bir bariyer oluşturarak mükemmel su iticilik sağlayan yüzey 
emprenye ve astar malzemesidir. 

Kullanım Alanları
• Uygulama yapılacak yüzey kesinlikle kuvvetli akış eğimine sahip olmalıdır.
• Her çeşit beton yüzeylerde, mineral sıvalarda, gazbeton, tuğla, kiremit gibi emiciliği fazla
 yüzeylerde, mineral esaslı tabi ve suni taşlar üzerinde, mineral esaslı boyalı yüzeylerde, 
 bu tarife uyan anıt, heykel ve tarihi yapılarda kullanılır. Restorasyon amaçlı kullanılabilir.
• Basınçlı su altında ve sırlı yüzeylerde, yüksek hidrostatik basınçların olduğu toprak altında
 veya boya üzerinde kullanılması uygun değildir.

Avantajları
• Yüzeyde film oluşturmayan görünmez bir malzemedir.
• Görünümü değişmemesi istenen alanlar için kullanılabilir.
• Yüzeyin su buharı geçirgenliğini etkilemez ve böylece yüzeyin nefes almasına da engel olmaz.
• Su iticilik sağlar.
• Kuruduktan sonra yüzeyde yapışkanlık olmaz.
• Yüzeyde tabaka oluşturmaz.
• Yüzeyde küf, mantar ve yosun oluşumuna engel olur.
• Alkali ortam direnci yüksektir.
• Uygulandığı yüzeylerde ısı tasarrufu sağlar.
• UV direnci yüksektir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki yağ, pas, kir, küf, toz, vs. 
temizlenmelidir. Yüzeydeki çatlaklar, gevşek parçalar onarılmalıdır. Yüzeyin kuvvetli akış 
eğimine sahip olması gerektiği unutulmamalıdır. Pencere kasaları, camlar gibi yapı elemanları 
uygulamadan önce koruma altına alınmalıdır.

Uygulama
Fırça, rulo veya sprey makinası ile uygulama yapılabilir. SILOX uygulamadan önce iyice 
karıştırılmalıdır. Uygulama, ilk katın kuruması beklenmeden, yaş üstü yaş metodu ile yüzey 
doyurularak yapılır. En az iki kat uygulanmalıdır. Üzerine yapılacak uygulama için 24 saat 
beklenmelidir.

Sarfiyat
Yüzeyin emiciliğine göre her katta 0,200 - 0,600 kg/m2 uygulanır.

Ambalaj
3,5 kg metal kutu 
15 kg metal kutu
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TRANSCOAT
Su Bazlı, Şeffaf İzolasyon ve 

Yüzey Emprenye Malzemesi

Tanımı
TRANSCOAT, su bazlı, sürüldüğü yüzeye emprenye olarak kılcal kanallarda suya karşı görünmez 
bir bariyer oluşturarak mükemmel su iticilik sağlayan su izolasyonu ve astar malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İzolasyonu yapılmamış seramik, fayans gibi aralıklı malzemelerle kaplanmış balkon ve teraslarda, 
• Seramik, fayans, cam tuğla, cam karo, cam mozaik (BTB) vs. gözeneksiz yüzeyli yapı
 elemanlarının derzlerinde,
• Her çeşit beton yüzeylerde, mineral sıvalarda, gaz beton, tuğla, kiremit, terracotta, traverten
 gibi emiciliği fazla yüzeylerde, mineral esaslı tabii ve suni taşlar üzerinde, mineral esaslı
 boyalı yüzeylerde, bu malzemelerden yapılmış anıt ve heykellerde kullanılır. 

Avantajları
• Yüzeyde film oluşturmayan görünmez bir malzemedir.
• Görünümü değişmemesi istenen alanlar için kullanılabilir.
• Yüzeyin su buharı geçirgenliğini etkilemez ve böylece yüzeyin nefes almasına da engel olmaz.
• Su iticilik sağlar.
• Kuruduktan sonra yapış yapış olmaz.
• Yüzeyde tabaka oluşturmaz.
• Yüzeyde küf, mantar ve yosun oluşumuna engel olur.
• Yapı malzemesi üzerindeki tuz kusmayı önler.
• Alkali ortam direnci yüksektir.
• Yanıcı ve parlayıcı değildir.
• Su bazlıdır. İnsan sağlığı ve çevreye karşı zararlı madde içermez.
• UV direnci yüksektir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Dolgusu ufalanmış ve bozulmuş derzler tamir edilip, yeniden derz dolgusu yapılmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki yağ, pas, kir, küf vs. 
temizlenmelidir. Yüzeydeki çatlaklar, gevşek parçalar onarılmalıdır. 

Uygulama
TRANSCOAT uygulamaya hazırdır. Uygulamadan önce iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya 
gelberi ile en az iki kat uygulama yapılmalıdır. İlk katın kuruması beklenmeden, yaş üstü 
yaş metodu ile ikinci kat uygulanır. TRANSCOAT uygulamasından en az bir gün sonra 
üzerine uygulama yapılabilir. Seramik, fayans, cam tuğla, cam karo, gibi gözeneksiz yüzeyli 
yapı elemanlarının derzlerinde kullanılacaksa öncelikle derzler tamir edilip derz dolguları 
yenilenmelidir. Uygulama sonrası parlak yüzeylere taşan malzeme ıslak bez ile silinmelidir. 
Boya üzerinde, basınçlı su altında (havuz, su deposu, vs.) veya yüksek hidrostatik basınçların 
olduğu toprak altında kullanılması uygun değildir.

Sarfiyat
Yüzeyin emiciliğine göre her katta 0,150 - 0,350 kg/m2. En az iki kat uygulama yapılması önerilir.

Ambalaj
1 kg plastik kutu / 4,5 kg plastik kova / 20 kg bidon
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Beton ve Harç 
Katkı Ürünleri



Beton ve Harç 
Katkı Ürünleri



Tanımı
Beton ve harç karışımındaki çimento ve kum ile reaksiyona girerek kapiler boşluk ve 
gözenekleri dolduran, kullanıma hazır, sıvı su geçirimsizlik katkı maddesidir. 

Kullanım Alanları
ADD 1, havadan karbondioksit alarak kürünü tamamladığından, sadece atmosfere açık 
dış cephe sıva ve şaplarının, gizli derelerin, teras, çatı, su depo ve kanallarının, yüzme 
havuzlarının ve dış duvarların, su geçirmez şekilde sıvanması için kullanılır. 

Avantajları
• Uygulanan beton yüzeyin nefes almasını sağlar.
• Kullanıma hazırdır.
• Ekonomik bir yalıtım malzemesidir.
• Harcın priz süresine ve dayanımlarına etki yapmaz.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi sağlam, temiz ve her türlü kir, yağ ve pastan arındırılmış olmalıdır. Yüzey 
üzerindeki çatlaklar, gözenekli alanlar ve kabarmalar yüzeyden giderilmelidir. Su sızıntıları 
engellenmelidir. İlk kat sıva uygulamasından önce LATEX ile harç yapılarak astar tabaka 
uygulaması yapılmalıdır.

Uygulama
ADD 1, su ile 1:10 oranında (1 birim ADD 1, 10 birim su) seyreltilir. Her kat 6 mm kalınlık 
olacak şekilde mala ile uygulanmalıdır. İkinci kat birinci kat sertleşmeye başladıktan 
sonra uygulanmalıdır. Daha iyi bir yapışma elde etmek için katlar arası uygulama öncesi 
pürüzlendirilmelidir. 3 veya 4 kat uygulama yapılması önerilmektedir.

Sarfiyat
ADD 1 normalde temiz su ile beraber 1:10 (ADD 1/Su) oranında karıştırılarak kullanılır.  
100 kg çimento için yaklaşık 3 kg ADD 1 kullanılır.

Ambalaj
6 kg plastik bidon 
21 kg plastik bidon

ADD 1
Beton ve Harç için Su Geçirimsizlik Katkısı
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LATEX
Su Geçirimsizlik ve Aderans Arttırıcı Sıvı Harç Katkısı

Tanımı
Akrilik dispersiyon esaslı, harç, sıva ve şapların aderansını ve su geçirmezliğini sağlayan katkı 
malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekan uygulamalarında,
• Serpme, kaplama, sıva harçlarında ve şaplarda,
• Betonarme siloların, su depolarının, havuzların, arıtma tesislerinin iç ve dış sıvalarında,
• Dış mekanlarda doğal taş, tuğla, karo plaka döşemelerinde kullanılan harçlarda 
 donma-çözünme dayanımı arttırmak için,
• Serpme sıva içinde aderans arttırıcı olarak,
• Eski ve yeni beton arasında bağlayıcı olarak
• Tamirat harçlarında aderans arttıcı olarak kullanılır.

Avantajları
• Mükemmel yapışma.
• Mükemmel su geçirimsizlik.
• Çatlaksız dayanıklılık sağlar.
• Yüksek donma-çözünme kararlılığı.
• Yüksek elâstikiyet.
• Yüksek aşınma dayanımı sağlar.
• Su ve kimyasal dayanımı arttırır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulanacak yüzeyin sağlam, kendini taşır durumda, temiz ve her türlü kir, yağ, pas ve 
tozdan arındırılmış olması gereklidir. Yüzeyde su akıntısı varsa drene edilmeli veya uygun bir 
tıkaç ile kapatılmalıdır. Yüzey, uygulama öncesi 12 saat suya doyurulmalı fakat üzerinde su 
birikintisi olmamalıdır.

Uygulama
Sıva harçlarında; 1m3 yıkanmış dere kumu ile 350 kg çimento karıştırılır. 120 kg su içerisine 
5 kg LATEX eklenen karışım, toz karışım içerisine ilave edilir. Mala ile uygulama yapılır.
Şap yapımında; 1m3 yıkanmış dere kumu ile 350 kg çimento karıştırılır. 110 kg su içerisine 
4 kg LATEX eklenen karışım, toz karışım içerisine ilave edilir. Karışım önceden uygulanan 
astar üzerine sürülür.
Kaplama harçlarında; 1m3 agrega, 250 kg çimento ile 3 kg LATEX karıştırılır, boza kıvamına 
gelinceye kadar su ilave edilir. Katkılı harç ile döşeme kaplama malzemeleri zemine uygulanır 
ve kurumaya bırakılır.
Serpme harçlarında; 1m3 yıkanmış dere kumu, 350 kg çimento ile 10 kg LATEX karıştırılır, boza 
kıvamına gelinceye kadar su ilave edilir. Serpme aletiyle uygulamadan sonra kurumaya bırakılır.
Uygulamadan 24 saat sonra yüzeyde yürünebilir. Betonun nihai kürlenmesi 28 gündür.
Bağlayıcı olarak kullanımında; LATEX iyice karıştırıldıktan sonra yüzey hazırlığı tamamlanmış 
olan yüzeye fırça, rulo veya sprey tabancası ile uygulanır. Üzerine yapıştırılacak olan 
malzeme, LATEX ıslak iken yapıştırılmalıdır. 

Sarfiyat
150-200 g/m2

Ambalaj
5 kg plastik bidon 
20 kg plastik bidon
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CRYSTAL C 320 
Kristalize Etki Oluşturan Sıvı Beton Katkısı

Tanımı
CRYSTAL C 320, betonun kapiler boşlukları içerisinde, düzgün kristal lifler oluşturarak, 
betonun kalıcı olarak su geçirimsiz kalmasını sağlayan sıvı beton katkısıdır. 

Kullanım Alanları
• Kristalize kapiler su geçirimsizlik istenen tüm beton uygulamalarında,
• Temellerde, betonarme perdelerde,
• Tünellerde, barajlarda, 
• Fore kazıklı temellerde,
• Prekast beton elemanlarda,
• İçme suyu ve atık su depolarında,
• Arıtma suyu tesislerinde,
• Yüzme havuzlarında,
• Asansör çukurlarında,
• Yer altı otoparklarında kullanılır.
 
Avantajları
• Betonu pozitif ve negatif su basıncına (14 bar) karşı korur.
• Kür süresi esnasında ve su ile her temasında sürekli aktif olup betondaki kapiler boşlukları
 çözülmeyen nano boyuttaki kristaller ile doldurarak sürekli sızdırmazlık sağlar.
• Zehirli değildir. CRYSTAL C 320 ile yalıtılmış betonun su depolarında kullanılmasında bir
 sakınca yoktur.
• Su buharı geçirimli olup betonun nefes almasına izin verir.
• Sıvı olarak beton karışımına katıldığı için toz ürünlerle kıyaslandığında topaklanma riski
 olmadan rahatça kullanılır.
• İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür.
• Fore kazıklı radye temel yalıtımı için idealdir.
• Başka bir su yalıtımı uygulamasına gerek bırakmaz.
• Çevreye ve insan sağlığına zarar vermez.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
• Uygulama öncesi bidondaki CRYSTAL C 320’i çalkalayınız.
• CRYSTAL C 320 katılacak betonun Su/Çimento oranının 0,55’ten fazla olmaması gerekir.
• CRYSTAL C 320 betonun içerisine ihtiva ettiği çimento ağırlığının % 2’si oranında katılır.
• Karışım;
 - Şantiyede yapılacaksa; beton mikseri içerisinde döküme hazır haldeki betonun içerisine
  çimento ağırlının %2 si oranında katılarak gecikme olmadan yaklaşık 5 dakika karıştırılır.
 - Beton santralinde yapılacaksa; ürün beton karışım suyunun içerisine eklenir ve bu karışım
  betonun içerisine en son bileşen olarak katılır.
• Ürünün çalışma süresi karışıma eklendikten sonra yaklaşık 45 dakikadır.

Sarfiyat
Su/Çimento < 0,55 ise beton karışımındaki çimento ağırlığının %2’si kadar,
(Su/Çimento oranının 0,55’ten fazla olmaması gerekir.)

Ambalaj
30 kg plastik bidon
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CRYSTAL PW 25

Tanımı
CRYSTAL PW 25, beton içerisindeki nem ile reaksiyonu sonucu, betonun içerisindeki kılcal 
çatlak ve gözenekler içinde çözünmeyen kristal yapı oluşturarak betonu su geçirimsiz kılan su 
yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Temellerde, betonarme perdelerde,
• Tünellerde, barajlarda, 
• Fore kazıklı temellerde,
• Prekast beton elemanlarda,
• İçme suyu ve atık su depolarında,
• Arıtma suyu tesislerinde,
• Yüzme havuzlarında,
• Asansör çukurlarında,
• Yer altı otoparklarında kullanılır.
 
Avantajları
• Betonu pozitif ve negatif su basıncına (14 bar) karşı korur.
• Yüksek hidrostatik basınca dayanıklıdır. 
• Kür süresi esnasında ve su ile her temasında sürekli aktif olup betondaki kapiler boşlukları
 çözülmeyen nano boyuttaki kristaller ile doldurarak sürekli sızdırmazlık sağlar.
• Zehirli değildir. CRYSTAL PW 25 ile yalıtılmış betonun su depolarında kullanılmasında bir
 sakınca yoktur.
• Su buharı geçirimli olup betonun nefes almasına izin verir.
• İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür.
• Fore kazıklı radye temel yalıtımı için idealdir.
• 0,4 mm’ye kadar çatlakları kapatır.
• Beton yüzeyinin hasar gördüğü durumlarda dahi koruma özelliklerini korur.
• Başka bir su yalıtımı uygulamasına gerek bırakmaz.
• Çevreye ve insan sağlığına zarar vermez.

Uygulama Yöntemi
Uygulama yapılacak betonlarda Su/Çimento ≤ 0,55 olmalıdır. CRYSTAL PW 25 temiz bir kap 
içerisinde 1:0,4 oranında su ile karıştırılarak miksere ilave edilir ve en az 5 dakika karıştırılır. 
Daha sonra hazırlanan beton dökülür.

Sarfiyat
Çimento miktarının ağırlıkça % 0.7 - 2’si kadar kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj
25 kg metal kova
20 kg kraft torba

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.
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POWLOG
Su Geçirimsizlik Sağlayan Toz Beton Katkısı

Tanımı
Su ve rutubet geçirimsizliği istenen sıva, şap ve beton işlerinde kullanılan, su itici özelliğine 
sahip toz beton katkı malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış yüzeylerin sıva ve şaplarında,
• Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde,
• Prefabrike ve prekast yapı elemanlarında,  
• Bodrum, foseptik, galeri, temellerde, betonarme perdelerde,
• İçme suyu ve atık su depolarında,
• Arıtma suyu tesislerinde,
• Yüzme havuzlarında kullanılır.

Avantajları
• Betonun ıslanmasını önlediği için uygulandığı yüzeylerde ısı tasarrufu sağlar.
• Yapı elemanlarının içerisindeki demir donatıların paslanmasını önler. Anti-koroziftir.
• Zehirli değildir. Yalıtılmış betonun su depolarında kullanılmasında bir sakınca yoktur.
• Su buharı geçirimli olup betonun nefes almasına izin verir.
• İşçilik ve zaman açısından maliyeti düşürür, kullanımı kolaydır.
• Çevreye ve insan sağlığına zararsızdır.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
Önce taze çimento ve POWLOG belirtilen miktarda karıştırılmalıdır. Kum ve agrega bu toz karışımı 
üzerine ilave edilmelidir. En son su yavaş yavaş ilave edilerek, homojen bir karışım elde edilir. 

Sarfiyat
1 torba (50 kg) çimento içerisine 1 paket (500 g) POWLOG ilave edilmelidir.

Ambalaj
500 g paket

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.52



PROGEL -10
Beton Antifrizi (Donma Önleyici Sıvı Katkı)

Tanımı
Don riskinin fazla olduğu havalarda betonun prizini hızlandıran ve betona donmaya karşı 
direnç kazandıran, klorür içermeyen, sıvı beton katkı malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Soğuk havalarda, don etkisinin gün boyu devam ettiği durumlarda,
• Soğuk havalarda erken yüksek dayanım istenen uygulamalarda,
• Çimento esaslı iç ve dış sıvaların donmaya karşı korunmasında,
• Sıcaklığın aniden düşme ihtimali olması durumunda,
• Erken kalıp sökülmesi gereken zamanlarda kullanılır.

Avantajları
• Soğuk havada beton dökümünde, betonu dona karşı koruyarak erken dayanım kazandırır.
• Betonun priz başlangıç ve bitiş sürelerini kısaltır.
• Beton dayanımını arttırır.
• Klorür içermez, güvenle kullanılır.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
PROGEL -10, hava sıcaklığına göre %1-2 oranında karışım suyuna ilave edilir ya da yeni 
hazırlanmış düşük çökmeli taze betona doğrudan karıştırılarak kullanılır. PROGEL -10’un 
beton veya harç içinde homojen olarak dağılması için, tercihen 1 - 2 dakika hızlı devirde 
karıştırılır. Doğrudan taze betona eklendiğinde homojenliği sağlamak için karışım süresi hızlı 
devirde 3 dakika daha arttırılır. Beton boşaltılmadan önce üniform kıvamda olduğu gözle 
kontrol edilmelidir.

Sarfiyat
+5°C ile -5°C arasında, çimento ağırlığının %1’i kadar kullanılır.
-5°C ile -10°C arasında, çimento ağırlığının %2’si kadar kullanılır.

Ambalaj
30 kg plastik bidon
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PUMAST 600
Poliüretan Esaslı, Tek Komponentli, 
Derz Dolgu Mastiği

Tanımı
PUMAST 600 tek bileşenli, nem ile kürlenen, poliüretan esaslı, yüksek mekanik dayanımlı, 
elastik derz dolgu mastiğidir. İç ve dış mekanlardaki uygulamalar için uygundur.

Kullanım Alanları
• Yapılarda düşey ve yatay iç ve dış genleşme derzlerinde, 
• Zeminlerdeki birleşim ve hareket derzlerinde, 
• Çatı ve terasların parapet köşe birleşimlerinde, 
• Prefabrik elemanların birleşim detaylarında, 
• Çatı olukları ve parapet derzlerinde, 
• Pencere ve kapı kenarlarında, 
• İçme suyu depolarında kullanılabilir.

Avantajları
• Elastiktir. 
• -40 °C ile +80 °C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur. 
• Tek bileşenlidir. Kolay ve hızlı uygulanır.
• Havanın nemi ile kürlenme özelliğine sahiptir.
• İçme suyu depolarında güvenle kullanılabilir.
• Birçok yüzeyde astarsız uygulanır. 
• Beton, metal, ahşap ve diğer inşaat malzemeleri ile mükemmel aderans sağlar.
• Kimyasal dayanımı vardır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Derzler yağdan, tozdan, kirden ve daha önce kullanılmış malzemelerden arındırılmış olmalıdır. 
PUMAST 600 sudan etkilendiği için derzler kuru olmalı ve tam sertlik elde edilinceye kadar su 
ile teması önlenmelidir. Eğer uygulama öncesi bir astar uygulaması gerekirse, emici yüzeylere 
PU 101 A astar uygulanabilir.

Uygulama
Astar malzemesi kullanılmadan da uygulanabilir. Polietilen fitiller kullanılarak PUMAST 600’ün 
derz diplerine yapışması engellenir. Derz genişliği ve derinliği 5 mm den az olmamalıdır. El ile 
uygulamalarda malzeme tabanca içerisine yerleştirilir ve hava kabarcığı oluşturmaksızın derz 
içerisine enjekte edilir. 

Sarfiyat
1,15 kg/lt
Örnek olarak; 10 mm x 10 mm derz için 115 gr/mtül malzeme gerekir.

Ambalaj
600 ml sosis - 20 adet sosis / koli
280 ml kartuş - 25 adet kartuş / koli
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SUPER TACK 290
Hibrit Polimer Esaslı Yapıştırıcı ve 

Sızdırmazlık Malzemesi

Tanımı
SUPER TACK 290, tek bileşenli, hibrit esaslı, yüksek yapışma performanslı sızdırmazlık 
malzemesidir.

Kullanım Alanları
• SWELLBAND ve SWELLBAND A şişen su tutucu bantların yüzeye yapıştırılmasında  
 kullanılır.
• Metal, alüminyum, cam, plastik, ahşap ve beton malzemelerinin birbirine yapıştırılmasında  
 ve montajında,
• Yapı endüstrisinde iç ve dış mekanlarda elastik yapıştırıcı ve dolgu mastiği olarak kullanılır,
• Bina ve yapı elemanlarının sızdırmazlık uygulamalarında,
• Mutfak ve banyo sızdırmazlık uygulamalarında,
• Ağır metallerin yapıştırılmasında,
• Doğal taş yapıştırma uygulamalarında,
• Nemli ve ıslak ortamlarda yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır.

Avantajları
• Mükemmel yapışma performansı sahiptir.
• Solvent ve izosiyanat içermez.
• Tiksotropiktir, akma yapmaz.
• UV dayanımlıdır.
• Kabarcık oluşumu yoktur.
• Hava şartlarına direnci yüksektir, yaşlandırmaya karşı dayanıklıdır.
• Üzeri boyanabilir.
• Su, alifatik solvent, mineral yağ, gres yağı, seyreltilmiş inorganik asitler ve alkollere karşı  
 kimyasal dayanımı yüksektir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve her türlü kirden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama
SUPER TACK 290’ı, 10-15 cm aralıklarla hava geçişine izin verecek şekilde dikey/yatay olarak 
uygulayın. Yapıştırılacak malzemeyi, yapıştırıcı kalınlığı minimum 2-3 mm olacak şekilde baskı 
uygulayarak yerleştirin.

Sarfiyat
Uygulama alanına göre değişkendir.

Ambalaj
290 ml kartuş - 25 adet kartuş/koli
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PS PRIMER
Polisülfit Esaslı Ürünler İçin Astar

Tanımı
Tek bileşenli, reçine-solvent esaslı yüksek aderans astarıdır. Emici ve emici olmayan 
yüzeylerde, JOINTPAST PS mastik uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

Kullanım Alanları
Beton, şap ve sıva gibi emici yüzeylere uygulanır. Bilhassa polisülfit esaslı ürünler için astar 
olarak kullanılır. 

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Islak veya donmuş yüzeylere 
uygulama yapılmamalıdır. Derzlere daha önce uygulanmış mastik kalıntıları tam olarak 
temizlenmeli, kırık ve düzensiz derzler uygulamadan önce REPAMERK Tamir Harçları ile 
tamir edilmelidir.

Uygulama
Derzlerin her iki yanı bantlanarak astar bulaşması engellenir. PS PRIMER temiz bir fırça ile 
derzin her iki yanağına uygulanır ve bantlar kaldırılır. Astarın tam olarak kuruması beklenir.
Derz derinliği PE esaslı fitil veya benzeri ile sınırlandırılır. Daha sonra, JOINTPAST PS polisülfit 
esaslı derz dolgu macun uygulaması yapılır.

Sarfiyat
0,150-0,250 kg/m2

Ambalaj
1 lt plastik kutu
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JOINTPAST PS-V
Polisülfit Esaslı, İki Bileşenli, 

Akmaz Kıvamlı Derz Dolgu Macunu

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.

Tanımı
Polisülfit esaslı, çift komponentli, yüksek elastikiyete sahip, akmaz kıvamlı derz dolgu malzemedir.
40 mm ile 150 mm genişlikteki derzlerde uygulanabilir.

Kullanım Alanları
• Dikey ve yatay uygulamalara uygundur. Akma ve sarkma yapmaz.
• Bina dilatasyonlarında,
• Temel ve perde derzlerinde,
• Akaryakıt istasyonlarının, limanların ve havalimanı zeminlerinin derzlerinde,
• Prefabrik elemanların, endüstriyel zemin, otopark ve garaj derzlerinde kullanılabilir.

Avantajları
• Macun kıvamındadır, akma ve sarkma yapmaz.
• Elastiktir.
• Araç trafiğine dayanımlıdır.
• Yüksek mekanik, UV ve aşınma direncine sahiptir.
• Kürlendikten sonra su, tuz ve çözeltileri, benzin, jet yakıtı, mazot, mineral yağ dayanımına
 sahiptir. Akaryakıt istasyonlarında kullanıma uygundur.
• Bitki köklerine dayanımlıdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kendini taşıyabilir durumda, kuru, temiz ve yapışmayı 
engelleyen her türlü pas, yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Tozuyan veya aderansı 
düşük beton, sıva, şap gibi emici ve mineral esaslı yüzeyler, uygulama öncesi PS PRIMER 
polisülfit astarı ile astarlanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Derz derinliği polietilen fitil veya 
benzeri kullanılarak ayarlanmalıdır. Derz derinliği derz genişliğini aşmamalıdır. 

Uygulama
A ve B bileşenleri, düşük devirli bir karıştırıcı altında 2-3 dakika homojen bir karışım elde 
edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Elde edilen karışım, özel mastik tabancası ile uygulanır.
Derz derinliği fazla ise malzeme tasarrufu sağlamak için uygun profiller ile derz derinliği 
ayarlanmalıdır. Yapışmanın iyileştirilebilmesi için astar malzemesi kullanılması gerekir.

Sarfiyat
1 kg PS-V ile metre olarak doğrusal derz boyu - 1,60 kg/lt

Ambalaj
3,5 kg set
2,5 lt set

Derz Genişliği (mm)       10 20 30 40 50

Derz Derinliği (mm)

10 6,25 m 3,13 m

15   1,39 m

20    0,78 m

25     0,50 m
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JOINTPAST PS-H
Polisülfit Esaslı, İki Bileşenli, 
Akışkan Derz Dolgu Macunu

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.

Tanımı
Polisülfit esaslı, çift komponentli, yüksek elastikiyete sahip, akışkan derz dolgu macunudur.
40 mm ile 150 mm genişlikteki derzlerde uygulanabilir.

Kullanım Alanları
• Yatay uygulamalara uygundur.
• Bina dilatasyonlarında,
• Akaryakıt istasyonlarının, limanların ve havalimanı zeminlerin derzlerinde,
• Prefabrik elemanların, endüstriyel zemin, otopark ve garaj derzlerinde kullanılabilir.

Avantajları
• Akışkan özelliği sayesinde kendinden yayılabilir.
• Elastiktir.
• Araç trafiğine dayanımlıdır.
• Yüksek mekanik, UV ve aşınma direncine sahiptir.
• Kürlendikten sonra su, tuz ve çözeltileri, benzin, jet yakıtı, mazot, mineral yağ dayanımına
 sahiptir. Akaryakıt istasyonlarında kullanıma uygundur.
• Bitki köklerine dayanımlıdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kendini taşıyabilir durumda, kuru, temiz ve yapışmayı 
engelleyen her türlü pas, yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Tozuyan veya aderansı 
düşük beton, sıva, şap gibi emici ve mineral esaslı yüzeylere uygulama öncesi PS PRIMER 
polisülfit astarı ile astarlanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Derz derinliği polietilen fitil veya 
benzeri kullanılarak ayarlanmalıdır. Derz derinliği derz genişliğini aşmamalıdır. 

Uygulama
A ve B bileşenleri, düşük devirli bir karıştırıcı altında 2-3 dakika homojen bir karışım elde 
edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Elde edilen karışım derze dökülür. Derz derinliği fazla ise 
malzeme tasarrufu sağlamak için uygun profiller ile derz derinliği ayarlanmalıdır. Yapışmanın 
iyileştirilebilmesi için astar malzemesi kullanılması gerekir.

Sarfiyat
1 kg PS-H ile metre olarak doğrusal derz boyu - 1,45 kg/lt

Ambalaj
4 kg set
2,5 lt set

Derz Genişliği (mm)       10 20 30 40 50

Derz Derinliği (mm)

10 6,90 m 3,45 m

15   1,53 m

20    0,86 m

25     0,55 m
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PU 2K 263
Poliüretan Esaslı, Kendinden Yayılan 

Derz Dolgu Macunu

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.

Tanımı
BAUMERK PU 2K 263 yatay uygulamalar için uygun, iki bileşenli, kendinden yayılan 
poliüretan sızdırmazlık malzemesidir. Elastik yapısı sayesinde, yapılardaki termal değişiklikler 
dolayı meydana gelen gerilimleri absorbe eder.

Kullanım Alanları
• Yapılarda yatay, iç ve dış derzlerin doldurulmasında,
• Yatay beton hareket derzlerinde,
• Endüstriyel zeminlerde,
• Yaya ve araç trafiğine açık iç ve dış mekanlarda

Avantajları
• Kendinden yayılabilme özelliğinden dolayı yatay derzlerin kullanıma uygundur.
• Hızlı kürlenir.
• Kalıcı elastikiyet sağlar.
• Yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
• Kolayca karışabilen iki bileşenli bir malzemedir.
• ±25% hareket kabiliyetine sahiptir.
• Üzeri boyanabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Derzler yağdan, tozdan, kirden ve daha önce kullanılmış malzemelerden arındırılmış olmalıdır. 
Temiz ve düzgün uygulama için derzin iki tarafına kolay sökülebilen bant yapıştırılmalı ve 
uygulama sonrası, kürlenme gerçekleşmeden önce sökülmelidir.

Uygulama
B bileşeni, A bileşenin içerisine dökülerek, bir karıştırıcı altında, düşük devirde 5-10 dakika 
homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım 15 dakika içerisinde 
uygulanmalıdır. Genişlik / Derinlik oranı 2/1 olmalıdır. Derzlerde istenilen derinlik elde edilmesi 
için derz dolgu fitili kullanılabilir.

Sarfiyat
1,35 kg/lt

Ambalaj
A bileşen + B bileşen : 9 kg set
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PUB 401
Poliüretan-Bitüm Esaslı, 
Çift Komponentli, Derz Dolgu Macunu

Tanımı
Poliüretan - bitüm esaslı, çift komponentli, soğuk uygulamalı, kendiliğinden yayılan dilatasyon 
ve derz dolgu macunudur.

Kullanım Alanları
Hareketli yatay dilatasyon ve derzlerde, su geçirimsizlik ve dolgu amaçlı kullanılır.

Avantajları
• Yüksek elastikiyete sahiptir, -20°C ile +120°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur. 
• Soğuk uygulamalıdır, kolay ve hızlı uygulanır.
• Aşınmalara ve yaşlanmaya dirençlidir. 
• Yüksek mekanik ve kimyasal dirence sahiptir. 
• Kendi kendine yayılabilir. 
• Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır. 

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey üzerindeki toz, kir, 
yağ ve pastan arındırılmalı, derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla 
temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. Yüzey kuru olmalıdır, 
nemli yüzeylerde PUB 401 köpürme yapar.

Uygulama
A ve B bileşenlerinin tamamı homojen bir görünüm alana kadar, düşük devirli matkap ile 
karıştırılır. Karışım yaklaşık 30 dakika içinde kullanılmalıdır, aksi takdirde geriye dönüşü 
olmayan jelleşme başlayacaktır. Sadece yatay derzlerde uygulamaya uygundur. Uygulama 
yapılan alan en az 6 - 8 saat boyunca sudan korunmalıdır. 

Sarfiyat
1,30 kg/lt

Ambalaj
A bileşen + B bileşen = 5 kg set
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PUK 401
Poliüretan-Katran Esaslı, 

Çift Komponentli, Derz Dolgu Macunu

Tanımı
Poliüretan - katran esaslı, çift komponentli, soğuk uygulamalı, düzgün yüzey veren, aşınma 
direnci ve yapışma gücü yüksek, UV’ye dayanıklı, yüksek mekanik, kimyasal ve jet yakıt 
dayanımına sahip, ağır trafik koşullarına uygun dilatasyon ve derz dolgu macunudur.

Kullanım Alanları
• Hava alanları, pistler, park yerleri, hangar, yükleme - boşaltma yerleri gibi sahalarda kullanılır.
• Tünel, altyapı, köprü, kanal, kanalizasyon, akaryakıt istasyonları, stadyumlar, kaldırımlar,
 rafineri ve petrokimya, liman ve diğer endüstriyel tesislerdeki yol ve beton sahalar gibi yerler
 için mükemmel bir derz dolgu malzemesidir. 
• Açık sahalardaki her türlü yatay dilatasyon ve derzler için uygundur.

Avantajları
• Yüksek elastikiyete sahiptir, -35°C ile +85°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur. 
• Soğuk uygulamalıdır. 
• Ağır trafik koşullarına dayanacak sağlamlıktadır.
• Aşınmalara dayanıklıdır. 
• Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır ve yüzeyden ayrılmaz.
• Yaşlanmaya dirençlidir. 
• UV dayanımı yüksektir.
• Jet yakıtlarına, yağlara, seyreltik asit ve bazlara dayanıklıdır. 

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Nemli yüzeye sürülen PUK 401 
köpürme yapar. Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. 
Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. Sertleşme tamamlanıncaya kadar su ile 
temas etmemesi gerekmektedir. Yeni beton derzlere astarsız olarak uygulama yapılabilir.

Uygulama
B bileşeninin tamamı A bileşene, düşük devirli bir karıştırıcı altında ilave edilir ve homojen 
bir karışım elde edilinceye kadar, 3-5 dakika boyunca karıştırılır. Karışımın kap ömrü 20 °C 
sıcaklıkta yaklaşık 30-45 dakika arasıdır, karışım bu süre içerisinde tüketilmez ise geriye 
dönüşü olmayan jelleşme başlayacaktır. Bununla birlikte 30 dakika içinde uygulanabilecek 
miktarlarla çalışılması tavsiye edilir. Akışkanlığın azalması ve ürünün sünmeye başlaması kap 
ömrünün tamamlandığını gösterir. Bu durumdaki malzeme kullanılmamalıdır. 

Sarfiyat
1,25 kg/lt

Ambalaj
A bileşen + B bileşen = 5 kg set
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SWELLBAND
Su ile Temas Halinde Şişen, 
Bentonit Esaslı Su Tutucu Bant

Tanımı
SWELLBAND, sodyum bentonit ve butil kauçuk esaslı, su ile temas ettiğinde şişerek 
betondaki çatlak, gözenek ve kılcal boşlukları doldurarak betonu su geçirmez hale getiren su 
tutucu banttır. 

Kullanım Alanları
• Havuz, temel, tünel, metro, istinat duvarı, garaj, perde betonu,
• Su deposu, kanalizasyon, su arıtma tesisi inşaatlarında,
• Yeraltı boru ve kablo geçişlerinde,
• Beton derzlerinde, baraj, otoyol, eski ve yeni betonların birleşim yerlerinde kullanılır.

Avantajları
• İşçiliği kolaydır, hızlı uygulama yapılır. 
• Fazla donatıda dahi kolay uygulama yapılır. 
• Ek yerlerinin birleştirilmesi yan yana getirip bastırmaktan ibarettir.
• Kontrollü olarak şiştiğinden, beton dökümünde aniden şişmez.
• İçme suyuna karışmadığından güvenle kullanılabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru ve temiz olması, yağ, toz, pas ve kirden arındırılmış olması 
gereklidir. Uygulama öncesi yüzeyin rutubet ve yağıştan korunması gereklidir.

Uygulama
Uygulama için yeterli uzunlukta SWELLBAND rulodan çözülür. SWELLBAND uygulaması 
yapılacak yüzeyin orta yerine SUPERTACK 290 uygulanır ve SWELLBAND, SUPERTACK 290 
üzerine sabitlenir. Ek yerleri yan yana veya uç uca getirilmelidir; üst üste bindirilmemelidir. 
Düzgün şekilli olmayan yüzeylerde bandın yüzeyin her noktasına temas etmesine özen 
gösterilmelidir. Silikonlu kâğıdı sıyırarak çıkartılır ve kontrollü bir şekilde beton dökülür. Prekast 
yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılması önerilmez.

Sarfiyat
Metraja bağlıdır.

Ambalaj
5 mm x 20 mm - 15 metre/kutu
7 mm x 20 mm - 15 metre/kutu
10 mm x 20 mm - 10 metre/kutu
15 mm x 20 mm - 5 metre/kutu
20 mm x 25 mm - 5 metre/kutu
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SWELLBAND A
Su ile Temas Halinde Şişen, 
Akrilik Esaslı Su Tutucu Bant

Tanımı
SWELLBAND A, akrilik polimer esaslı, su ile temas ettiğinde şişen su tutucu banttır. 

Kullanım Alanları
• Havuzlarda,
• Su depolarında,
• Arıtma tesislerinde,
• İnşaat derzlerinde,
• Perdelerin temeller ile birleştiği soğuk derzlerde,
• Çelik profil ve boruların beton ile temas ettiği yerlerde,
• PVC boru giriş çıkışlarında su tutucu flanş olarak
• Deniz suyuna maruz kalan yerlerde sızdırmazlık sağlamak için kullanılabilir.

Avantajları
• Uygulaması kolaydır.
• Bir çok farklı yüzey üzerine rahatça uygulanabilir.
• Fazla donatıda dahi kolay uygulama yapılır. 
• Kontrollü şişer beton dökümünde aniden şişmez ve betona zarar vermez.
• Şişerek boyutunu değiştirdiği için, betonarme yapı içerisinde malzemenin su bariyeri
 oluşturmasını ve olası boşlukların doldurulmasını sağlar.
• Yüksek tuz konsantrasyonuna ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru ve temiz olması, yağ, toz, pas ve kirden arındırılmış olması 
gereklidir. Uygulama öncesi yüzeyin rutubet ve yağıştan korunması gereklidir.

Uygulama 
Uygulama için yeterli uzunlukta SWELLBAND A rulodan çözülür. SWELLBAND A uygulaması 
yapılacak yüzeyin orta yerine SUPERTACK 290 uygulanır ve SWELLBAND A, SUPERTACK 290 
üzerine sabitlenir. Ek yerleri yan yana veya uç uca getiriniz; üst üste bindirme yapılmamalıdır. 
Düzgün şekilli olmayan yüzeylerde bandın yüzeyin her noktasına temas etmesine özen 
gösterilmelidir. Kontrollü bir şekilde beton dökülür. Uygulama sonrası üzeri beton ile kaplanana 
kadar suya maruz kalmamalıdır. Hareketli derzlerde kullanılması önerilmemektedir.

Sarfiyat
Metraja bağlıdır. 

Ambalaj
5 mm x 20 mm - 20 metre/kutu
10 mm x 20 mm - 10 metre/kutu
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FLEXBIT
Bitüm Esaslı, Esnek Su Tutucu Bant

Tanımı
FLEXBIT, beton soğuk derzlerinde kullanılan özel karışımlı bitüm esaslı, beton ile birleşen, 
şişmeyen, sürekli elastik su tutucu banttır. Bilinen su tutucu bantların, kolay uygulamalı bir 
alternatifidir. Su geçirimsiz betondan yapılmış inşaatlarda, beton dökme derzlerinin bilinen 
güvenceye alma metodlarına ek olarak özel yardımcı maddeler olmadan uygulanan basit bir 
alternatifidir. FLEXBIT, benzin vb petrol kökenli sıvılara karşı dayanıklı değildir.

Kullanım Alanları
• Baraj, gölet, sulama kanalları, su depoları, su tasfiye tesisleri, yüzme havuzları, rıhtımlar ve
 isale tünellerinde, 
• Hidroelektrik ve termik santrallerinde, 
• Köprüler, arıtma tesisleri, metro inşaatları, istinat duvarları ve endüstriyel yapılarda kullanılır.

Avantajları
• Geniş bir kullanım alanı vardır.
• Su ile temas halinde FLEXBIT şeridi şişmez.
• Su sızdırmazlık özelliği yağmurda veya betonun sulanmasında zarara uğramadığı için
 geleneksel sistemlerden daha iyi koruma sağlar. 
• Taze beton veya prizini almış beton yüzey üzerine uygulanabilir.
• Yağışlı havalarda dahi uygulama yapılabilir.
• Uygulama için ek yardımcı malzemeye gerek duymaz.
• Çok sık donatıda dahi basitçe yerleştirme yapılabilir.
• Asit ve bazlara dayanıklıdır.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
Taze Betonda Uygulama: Taze betonun dökülmesinden hemen sonra FLEXBIT su tutucu 
bant, koruyucu folyo üstte kalacak şekilde taze betonun üstüne serilir. FLEXBIT şeridi betonun 
prizini alması sırasında betonla birleşir ve koruma sağlar. Koruyucu folyo taze betonun 
altına bastırılmamalıdır. Ekleme bölgesinde FLEXBIT şeritleri birbirleri üstüne yaklaşık 2 - 3 
cm bindirilir. Bindirme yerleri hava girişleri olmaksızın sıkı bir şekilde bastırılmalıdır. İkinci 
betonlama kısmının yapılmasından hemen önce koruyucu folyo FLEXBIT’ten ayrılır.
Prizini Almış Beton Üstünde Uygulama: Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve 
aderansı engelleyen her türlü tozdan, kirden, ayırma maddelerinden, çimento şerbetinden 
arındırılmış olması gereklidir. FLEXBIT şeridinin açık olan tarafı kuvvetli bir şekilde bastırılarak 
beton yüzeyinde sabitleştirilir. Sabitleme için başka herhangi bir ekipman gerekmez. Ekleme 
bölgesinde FLEXBIT şeritleri yan yana 2 - 3 cm’lik bir bindirme ve yandan işleme ile alt 
zeminin üstüne konulur. Bindirme yerleri, arada hava kalmayacak şekilde sıkıca bastırılır. 
Beton dökmeden önce mutlaka FLEXBIT şeridinin sıkı bir şekilde oturduğu kontrol edilmelidir. 
İyi bir aderansı olan FLEXBIT şeridi yerleştirmeden 30 dk. sonra ancak kuvvetle çekilip 
çıkarılabilir. Eğer şeritler kolayca sökülebiliyorsa bunlar çıkarılmalı ve yeniden yerleştirilmelidir. 
İkinci betonlama kısmının yapılmasından hemen önce koruyucu folyo FLEXBIT’ten ayrılır.

Sarfiyat
Uygulama metrajına bağlıdır.

Ambalaj
Ebat: 35 mm x 20 mm
4 m/rulo
6 rulo x 4 m= 24 m/koli
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PH 55
Bitüm Esaslı, Elastik Pah Bandı

Tanımı
Yatay ve düşey yapı bölümlerinin birleşim noktalarında, iç köşelerin izolasyona uygun olarak 
açılandırılmasında kullanılan üçgen şeklinde elastomerik bitüm-kauçuk esaslı pah bandıdır.

Kullanım Alanları
• Kendinden yapışkanlı veya ısıtılarak uygulanan bitümlü membranların iç köşe dönüşlerinde
 kullanılır. 
• Farklı genleşen yapı elemanlarının birleşim köşelerinde kullanılır.
• Su veya solvent bazlı bitüm esaslı likit membranlarla birlikte kullanılır.

Avantajları
• Uygulaması kolay ve hızlıdır.
• Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. -20 ile +120 °C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur
 ve kalıcıdır.
• Farklı yapı malzemelerine mükemmel uyum sağlar. 
• Her türlü hava koşulunda uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam ve temiz olmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, 
uygulamadan önce beton yüzeylere astar olarak bir kat B PR 101, metal yüzeylere B PR 102 
sürülmelidir.

Uygulama
Pah bandı istenen boyda kesilir. Pah bandı şalümo alevi veya sıcak hava kaynağı ile ısıtılarak 
koruyucu polietilen rulonun erimesi sağlanır. Bant köşeye iyice bastırılarak döşenir. Yalıtım 
uygulamasına derhal başlanabilir.

Sarfiyat
Metraja bağlıdır.

Ambalaj
Ebat; 25 x 25 x 35 mm
1,2 m/adet
44 adet/koli (52,8 m)
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EPOX 220
Epoksi Esaslı, Çift Komponentli, 
Yapıştırma Harcı

Tanımı
Epoksi reçine esaslı, solvent içermeyen, çift komponentli, tiksotropik özellikli montaj ve 
yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• TPE FLEX dilatasyon bandının yapıştırılmasında, 
• Her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama montajında ve yapıştırılmasında, 
• Seramik, granit ve mermer plakalarının yapıştırmasında,
• Beton, taş, metal, ahşap gibi yüzeylerin birbirine ve kendi aralarında yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları
• Süratle kürlendiğinden, kısa bir süre içinde yükleme yapılmasına imkân verir. 
• Solvent içermez. İç ve dış alan kullanımına uygundur. 
• Yüksek yapışma performansı sayesinde beton, çelik, metal, ahşap, taş, seramik, granit gibi
 birçok farklı yüzeye kuvvetle yapışır.
• Tiksotropiktir, duvar ve tavan gibi düşey ve baş üstü uygulamalarda sarkma yapmaz.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kendini taşıyabilir durumda, kuru, temiz ve yapışmayı 
engelleyen her türlü pas, yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzeyinde varsa 
çukur, kırık ya da çatlaklar EPOX 220 veya diğer BAUMERK tamir harçları ile tamir edilmelidir. 

Uygulama
A ve B bileşeni düşük devirli bir karıştırıcı altında, 2-3 dakika homojen bir karışım elde 
edilinceye kadar karıştırılır. 
Dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında; dilatasyonun her iki tarafına yaklaşık 1,5 mm kalınlık 
ve 40 mm genişlik elde edilecek şekilde mala veya spatula ile şerit halinde uygulama yapılır. 
Dilatasyon bandı döşendikten sonra aynı uygulama bandın üst tarafına da yapılarak, mekanik 
baskı ile kuruyuna kadar tutulur.
Metal profillerin beton yüzeye yapıştırılmasında ve genel amaçlı yapıştırma işlemlerinde; 
yapıştırıcı her iki yüzeye de uygulanır ve yapıştırıcı kuruyuna kadar yapıştırılan kısımlar hareket 
ettirilmemelidir. 
Seramik, granit ve mermer yapıştırmada; yapıştırıcı, tarak mala ile yüzeye uygulanır. 
Yapıştırılacak olan parça hafifçe kaydırılarak monte edilmeli ve en geç 30 dakika içerisinde en 
son pozisyona getirilmelidir.

Sarfiyat
Dilatasyon bandı montajı için yaklaşık 2 kg/mtül 

Ambalaj
A bileşeni: 3,75 kg + B bileşeni: 1,25 kg = 5 kg set
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TPE FLEX
TPE Esaslı, Dilatasyon Bandı

Tanımı
Dilatasyon boşluklarının, ısıl genleşme derzlerinin ve çatlakların yalıtımında kullanılan yüksek 
elastikiyete sahip dilatasyon bandıdır. 

Kullanım Alanları
• Tüm binaların dikey ve yatay dilatasyonlarında, 
• Temellerde ve perdelerde, toprak altında kalan kısımlarda,
• Atıksu arıtma, içme suyu, su depoları, havuzlarda,
• Tünellerde ve menfezlerde,
• Radye-perde, perde-perde soğuk derzlerinin su yalıtım uygulamalarında kullanılır.

Avantajları
• Yüksek elastikiyete sahiptir. -40°C ile +80°C aralığında dahi yüksek performans gösterir.
• Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.
• Bitki köklerine dayanıklıdır.
• UV dirençlidir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru ve temiz olması, yağ, toz, pas ve kirden arındırılmış olması 
gereklidir. Yüzey bozuklukları EPOX 220, REPAMERK 1 veya EPOX 310 epoksi esaslı tamir 
harcı ile düzeltilmelidir.

Uygulama
EPOX 220 A ve B bileşenleri düşük devirli bir karıştırıcı altında homojen kıvama gelene kadar 
karıştırılır. Spatula yada mala yardımı ile dilatasyonun her iki tarafına 40/50 mm genişliğinde 
ve 1/1,5 mm kalınlığında EPOX 220 epoksi yapıştırıcı uygulanır. Yapışmanın mükemmel olması 
için mala yardımı ile epoksi, uygulanan zemine iyice yedirilmelidir. Dilatasyon bandı uygun 
boyda kesilir. Ek gerektiren yerler üst üste bindirilerek sıcak hava tabancası ile yapıştırılır. 
1. kat epoksi yapıştırıcı taze kıvamda iken dilatasyon bandı epoksi yapıştırıcıya bastırılarak 
uygulanır. Aynı şekilde epoksi yapıştırıcı 2.katmanı birinci kat epoksi yapıştırıcının hafifçe 
sertleşmesinden sonra yine 1/1,5mm kalınlıkta dış kısma doğru sıfırlayacak şekilde uygulanır. 
Bu sırada dilatasyon orta kısmındaki TPE FLEX bandına epoksi yapıştırıcının yapışmamasına 
ve elestikiyet kaybı yaşanmamasına özen gösterilmelidir. TPE FLEX dilatasyon bandı 
kenarlarındaki epoksi yapıştırıcı tam olarak sertleşene kadar hareket ettirilmemeli, suya 
karşı ve mekanik darbelere karşı korunmalıdır. Yapıştırıcının kuruma süresi sıcak ve soğuk 
hava koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Uygulamalar +5°C nin altındaki sıcaklıklarda 
yapılmamalıdır.

Sarfiyat
Metraja bağlıdır.

Ambalaj

 Bant Genişliği       Bant Kalınlığı  Bant Boyu

 15 cm 1 mm / 1,5 mm 25 m rulo

 20 cm 1 mm / 1,5 mm 25 m rulo

 25 cm 1 mm / 1,5 mm 25 m rulo

 30 cm 1 mm / 1,5 mm 25 m rulo

 40 cm 1 mm / 1,5 mm 25 m rulo
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BMAST 100
Bitüm-Kauçuk Esaslı, Sıcak Uygulamalı,
Derz Dolgu Macunu

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

Kullanım Alanları
• Dilatasyonlarda ve derzlerde,
• Geniş yüzeyli beton kaplamaların ek yerlerinde,
• Barajlar, kanal ve kanaletlerde,
• Cam yol butonlarının montajında,
• Beton yol, köprü, otoyol ve havaalanlarında,
• Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma 
 amaçlı kullanılabilir.

Avantajları
• Yüksek elastikiyet özelliği düşük ve yüksek sıcaklıklarda dahi korunur. -20°C ile +80°C
 sıcaklıklar arasında elastikiyetini koruyabilir. 
• Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
• Su depolarında güvenle kullanılabilir, içme suyuna karışmaz.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kendini taşıyabilir durumda, kuru, temiz olmalıdır ve 
üzerindeki toz, kir, yağdan arındırılmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce 
astar olarak beton yüzeylere bir kat B PR 101, metal yüzeylere B PR 102 sürülmelidir.

Uygulama
BMAST 100, yaklaşık 160-180°C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, karıştırılıp derze dökülür.
Trafiğe maruz kalacak alanlarda dış yüzeyler kumlanabilir. Yaklaşık 1 saat sonra kullanıma 
uygundur. 180°C sıcaklık aşılırsa veya birkaç kez ısıtılıp soğutulursa ürün evsafını kaybeder ve 
tekrar ıslah edilemez.

Sarfiyat
1,17 kg/lt
Örnek: 1 metre boyunda 4 cm eninde ve 2 cm derinliğinde derz için 0,936 kg ürün kullanılır. 

Ambalaj
17 kg metal kutu
18 kg karton kutu
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NPR 2
Bitüm-Neopren Esaslı, 

Derz Dolgu Macunu

Tanımı
Bitüm-neopren esaslı, yatay ve düşey derzlerde kullanılabilen soğuk uygulamalı derz dolgu 
macunudur.

Kullanım Alanları
• Beton, tuğla, gazbeton, briket gibi malzemeden örülmüş duvarların derzlerinde, 
• 5 cm’e kadar dikey ve yatay bina dilatasyonlarında, 
• Prefabrik yapıların dilatasyonlarında, 
• Bina çatlaklarında, 
• Bina teraslarının su tahlisiye borularının birleşme yerlerinde su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve
 yapıştırma amaçlı kullanılır.

Avantajları
• Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
• Kolaylıkla kullanılabilir, kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam ve temiz olmalıdır. Derz kenarları tel fırça, spiral 
motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava 
tutulmalıdır.

Uygulama
Kullanıma hazır bir malzemedir, inceltilmesine gerek yoktur. Soğuk uygulanabilir olduğundan 
ısıtma gerektirmez. Yüzeye mala veya spatula ile sadece su ile temas eden tarafa (pozitif 
izolasyon) uygulanır. Normal koşullar altında 72 saat sonra lastikleşmeye başlar.

Sarfiyat
0,900 kg/lt 

Ambalaj
16 kg metal kova
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BMAST WF 310
Bitüm Esaslı, Islak Zeminler İçin 
Kullanılan Derz Mastiği

Tanımı
Bitüm ve kauçuk esaslı, ıslak zeminlerde dahi uygulanabilen, süper elastik sızdırmazlık ve 
yapıştırma macunudur.

Kullanım Alanları
• Birleşme fugalarında, baca diplerinde su geçirimsizliği, dolgu ve tamir amaçlı,
• Çatı pencereleri montajında, havalandırma, anten ve boru çıkışlarında su geçirimsizliği
 sağlama amaçlı,
• Bitümlü membranların yapıştırılmasında, montaj ve tamirinde,
• Bitümlü shingle yapıştırma ve tamirinde kullanılır.

Avantajları
• Özel formülü sayesinde yağışlı havada dahi uygulanabilir. 
• Islak ve hatta sualtındaki yüzeylere dahi mükemmel yapışır. 
• Bitümlü membran, shingle, asfalt esaslı malzemeler, beton, tuğla, ahşap, metal gibi geniş
 bir kullanım alanına sahiptir.
• Soğuk uygulanır, kullanıma hazırdır.
• Akma yapmaz.
• Soğuk havada elastikiyetini korur.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır. Gevşek parçalar 
ayıklanmalıdır. Yüzeyler ve derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla 
temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır.

Uygulama
Kartuşun ucu derz genişliğine uygun olarak kesilir. Malzeme fuga veya derze sıkıldıktan sonra 
10 - 15 dakika içerisinde nemli spatula ile yüzeyi düzeltilmelidir. Islak yüzeylerde uygulama 
yapılırken, kartuşun ucu kuvvetle bastırılmalıdır. Yapıştırma işlemlerinde ürün bir yüzeye 
uygulandıktan 10 - 15 dakika sonra diğer yüzeyle birleştirilmelidir.

Sarfiyat
Kullanılan zemin ebatına ve derz aralığına göre değişir.

Ambalaj
310 ml kartuş
25 kartuş/kutu
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BMAST DF 310
Bitüm Esaslı Sızdırmazlık 

ve Yapıştırma Mastiği

Tanımı
Bitüm-kauçuk esaslı, elastik, tamir, montaj, sızdırmazlık ve yapıştırma amaçlı kullanılan 
macundur. BMAST DF 310 kuru zeminler için tasarlanmış ekonomik bir yapıştırıcıdır. 

Kullanım Alanları
• Birleşme fugalarında, baca diplerinde su geçirimsizliği, dolgu ve tamir amaçlı,
• Çatı pencereleri montajında, havalandırma, anten ve boru çıkışlarında su geçirimsizliği 
sağlama amaçlı,
• Bitümlü membranların yapıştırılmasında, montaj ve tamirinde,
• Bitümlü shingle yapıştırma ve tamirinde kullanılır.

Avantajları
• Bitümlü membran, shingle, asfalt esaslı malzemeler, beton, tuğla, ahşap, metal gibi geniş
 bir kullanım alanına sahiptir.
• Soğuk uygulanır, kullanıma hazırdır.
• Akma yapmaz.
• Soğuk havada elastikiyetini korur.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, temiz ve her türlü pas, yağ, kir ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 

Uygulama
Kartuşun ucu derz genişliğine uygun olarak kesilir. Malzemeyi fuga veya derze sıktıktan sonra 
10 - 15 dakika içerisinde nemli spatula ile yüzeyi düzeltilmelidir. Yapıştırma işlemlerinde ürün 
bir yüzeye uygulandıktan 10 - 15 dakika sonra diğer yüzeyle birleştirilmelidir.

Sarfiyat
Kullanılan zemin ebatına ve derz aralığına göre değişir.

Ambalaj
310 ml kartuş 
25 kartuş/kutu
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Zemin Sistemleri



Zemin Sistemleri



Tanımı 
EPOX PR 100, epoksi bazlı, iki komponentli, solventsiz, emprenye özellikli astardır. 

Kullanım Alanları 
BAUMERK markalı zemin kaplamalarında, iç ve dış mekânlarda yüzey astarı olarak kullanılır. 
Ayrıca agrega karıştırılarak tamir ve dolgu harcı olarak da kullanılabilir.

Avantajları 
• Düşük vizkozitelidir.
• Solvent içermez.
• Yüksek penetrasyon ve aderansa sahiptir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Zemin kaplamasından önce yüzey pas, yağ, gres ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak alan raspalanarak kaplamaya hazır hale getirilmelidir. 

Uygulama 
A ve B komponentleri mikser yardımı ile homojen hale gelinceye kadar (300-400 devir/dak. 
ile yaklaşık 3-4 dakika) karıştırılmalıdır. Hazırlanmış yüzeye EPOX PR 100 epoksi astar mala 
veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır. Ayrıca epoksi astar agrega ile karıştırılarak harç olarak da 
kullanılabilir. Uygulamadan sonra yüzey en az 1 gün su ile temastan muhafaza edilmelidir.

Sarfiyat 
0,200 - 0,400 kg/m2dir. 

Ambalaj 
A bileşeni: 13,3 kg + B bileşeni: 6,7 kg = 20 kg set

EPOX PR 100
Epoksi Bazlı, İki Komponentli, Solventsiz Astar
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EPOX PR 200

Tanımı
EPOX PR 200, epoksi reçine esaslı, çift komponentli, solvent içermeyen dolgulu astardır. 

Kullanım Alanları
• Beton, asfalt, çelik, ahşap, epoksi, poliüretan gibi yüzeyler üzerine yapılacak uygulama
 öncesinde,
• Dış mekanlarda asfalt ve zeminlere yapılacak poliüretan yüzey kaplama malzemelerinin
 uygulamasından önce,
• Eski beton üzerine yapılacak kaplama ve tamir amaçlı kullanılan çimento esaslı
 malzemelerin kullanılmasından önce yapışma arttırıcı astar olarak,
• Beton yüzeyindeki kılcal çatlakların doldurulmasında kullanılabilir.

Avantajları
• Yüzeysel dolgu özelliğine sahiptir.
• Son katın yüzeye mükemmel yapışmasını sağlar.
• Solvent içermez.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kürünü tamamlamış, kuru, temiz, kendini taşıyabilir 
durumda olmalıdır. Aderansı azaltacak toz, yağ, gres, boya ve benzeri her tür kir, uygulamadan 
önce tam olarak temizlenmelidir. 

Uygulama
A bileşeni bir karıştırıcı altında yavaşça karıştırılır, sonrasında B bileşeni yavaşça A bileşenine 
eklenerek düşük devirde 3-4 dakika boyunca homojen bir karışım elde edilinceye kadar 
karıştırılır. Hazırlanan karışım rulo, fırça yada mala yardımıyla yaklaşık her kat için 300 - 500 
mikron kalınlık elde edilecek şekilde uygulanmalıdır. Uygulama yüzeyinin dokusuna göre bir 
ya da iki kat uygulama yapılır. İkinci kat birinci kat tam kurumadan uygulanmalıdır. Karışım 
45 dakika içinde tüketilmelidir. Üzerine yapılacak son kat hava şartlarına bağlı olarak 2 ile 
24 saat sonra yapılmalıdır. Nihai kürlenme 7 günde tamamlanır. Uygulama sonrasındaki 24 
saat boyunca yüzey su ve yağıştan korunmalıdır. Uygulama ortamı ve zemin sıcaklığının 
+10°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır.

Sarfiyat
0,200 – 0,500 kg/m2. 

Ambalaj
A bileşeni: 22,5 kg + B bileşeni: 7,5 kg = 30 kg set
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EPOX PR 300
Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, 
Nem Toleranslı Solventsiz Astar

Tanımı
EPOX PR 300, epoksi reçine esaslı, çift komponentli, düşük viskoziteli, nemli beton ve 
mineral yüzeylere dahi kolayca yapışabilen, solvent içermeyen emprenye astar malzemesidir.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda,
• Nemli yüzeylerde,
• Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde,
• BAUMERK markalı epoksi ve poliüretan zemin kaplamaları öncesinde astar olarak,
• Epoksi esaslı tesviye harçları ve harç kaplamalarının bağlanmasında,
• Agrega ile karıştırıldığında, dolgu ve tamir harcı olarak kullanılabilir.

Avantajları
• Nemli yüzeylere dahi kolayca yapışabilir.
• Solvent içermez, iç mekanlarda güvenle kullanılabilir.
• Düşük viskoziteli yapısı sayesinde mükemmel penetrasyon özelliğine sahiptir.
• Yüksek kimyasal dayanıma sahiptir.
• Uygulaması kolaydır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Zemin kaplamasından önce yüzey pas, yağ, gres ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak alan raspalanarak kaplamaya hazır hale getirilmelidir. 

Uygulama
A bileşeni epoksi reçine bir karıştırıcı altında yavaşça karıştırılır, sonrasında B bileşeni epoksi 
sertleştirici yavaşça A bileşenine eklenerek düşük devirde 3-4 dakika boyunca homojen 
bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Astar uygulamalarında hazırlanan karışım rulo, 
mala ya da gelberi kullanılarak yüzeye uygulanır. Ayrıca nem toleranslı epoksi astar agrega 
karıştırılarak harç olarak da kullanılabilir. Karışım 30 dakika içinde tüketilmelidir. Katlar arası 
bekleme süresi hava şartlarına bağlı olarak 10 ile 48 saat arasındadır. Nihai kürlenme 7 günde 
tamamlanır. Uygulamadan sonra yüzey en az 1 gün su ile temastan muhafaza edilmelidir.

Sarfiyat
0,200 – 0,500 kg/m2

Ambalaj
A bileşeni: 16 kg + B bileşeni: 8 kg = 24 kg set
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EPOX FL 500
Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solvent İçermeyen 

Zemin ve Duvar Boyası

Tanımı
EPOX FL 500 epoksi esaslı, çift bileşenli, solvent içermeyen, zemin ve duvar yüzeylere 
uygulanabilen boyadır.

Kullanım Alanları
• Beton ve çimento esaslı yüzeyler üzerine,
• Fabrika, depo, yükleme-boşaltma alanı gibi hafif, orta ve ağır yüke maruz kalan 
 endüstriyel alanlarda,
• Otopark, yürüme yolu ve santrallerde,
• Hastane, laboratuvar, yemekhane, gıda tesisleri gibi hijyen gerektiren alanlarda kullanılabilir.
 
Avantajları
• Çok iyi kimyasal dirence ve yüksek mekanik mukavemete sahiptir.
• Yüksek yapışma performansına sahiptir.
• Solvent içermez, iç mekanlarda güvenle kullanılabilir.
• İzolasyon ve  hijyenik özelliğe sahiptir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Zemin kaplamasından önce yüzey pas, yağ, gres ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak alan raspalanarak kaplamaya hazır hale getirilmelidir. 

Uygulama
Uygulama yapılacak yüzey, yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra EPOX PR 100 Solventsiz 
astar ile astarlanmalıdır. Gerekli görülmesi halinde astar katından sonra EPOX 310 epoksi 
tamir harcı ile yüzey tesviye edilmelidir. A ve B komponentleri mikser yardımı ile homojen 
hale gelinceye kadar (300-400 devir/dak. ile yaklaşık 3-4 dakika) karıştırılmalıdır. Hazırlanmış 
yüzeye EPOX FL 500 epoksi zemin ve duvar boyası rulo yardımı ile 2- 3 kat veya airless 
pompa yardımı ile  uygulanmalıdır. Uygulamadan sonra yüzey en az 1 gün su ile temastan 
muhafaza edilmelidir.

Sarfiyat
Her kat için 0,200 – 0,500 kg/m2’dir. 

Ambalaj
A bileşeni: 26 kg + B bileşeni: 4 kg = 30 kg set
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EPOX FL 600 W
Su Bazlı, Epoksi Esaslı, Kaplama Malzemesi

Tanımı
EPOX FL 600 W, epoksi bazlı, iki komponentli, su ile inceltilebilen , hafif trafikli zemin ve 
duvar kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde,
• Fabrika, üretim alanı, yükleme alanı, depo gibi hafif yüke maruz kalabilen yüzeylerde,
• Otopark, yürüme yolları, otellerde,
• Hastane, ameliyathane, laboratuvar, gıda üretim tesisleri gibi hijyenik alanların zemin ve
 duvarlarında kullanılabilen boya ve kaplama malzemesidir.

Avantajları
• Nemli ve yeni dökülmüş betona uygulanabilir.
• Hızlı kurur, kaplamanın yaya trafiğine açılması hızlıdır.
• Hijyenik özelliğe sahiptir. Gıda ve sağlık tesislerinde kullanılır.
• Genel kimyasallara direnci yüksektir.
• Uygulanması çok kolaydır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Zemin kaplamasından önce yüzey pas, yağ, gres ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak alan raspalanarak kaplamaya hazır hale getirilmelidir. 

Uygulama
A ve B komponentleri mikser yardımı ile homojen hale gelinceye kadar (300-400 devir/
dak. ile yaklaşık 3-4 dakika) karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey, köpük oluşumuna 
karşı su ile nemlendirmeli ancak su birikimine karşı önlem alınmalıdır. Yüzey hazırlığı 
tamamlandıktan sonra, EPOX FL 600 W epoksi bazlı, iki komponentli su ile inceltilebilen 
kaplama malzemesi yaklaşık %15- 20 oranında temiz su ilave edilerek astar katı olarak 
kullanmalıdır. Astar katı yapılmış yüzeye EPOX FL 600 W epoksi bazlı, iki komponentli su ile 
inceltilebilen  malzemesini rulo yardımı 1- 2 kat veya airless pompa yardımı ile  uygulanmalıdır.  
Uygulamadan sonra yüzey en az 1 gün su ile temastan muhafaza edilmelidir.

Sarfiyat
Her kat için 0,200 – 0,500 kg/m2’dir. En az 2 kat uygulama yapılmalıdır.

Ambalaj
A bileşeni: 15 kg + B bileşeni: 10 kg = 25 kg set
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Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solvent İçermeyen, 
Portakal Desenli Son Kat Kaplama Malzemesi

EPOX FL 700

Tanımı
EPOX FL 700, epoksi reçine esaslı, çift komponentli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, 
portakal desenli görünüm veren son kat kaplama malzemesidir. 

Kullanım Alanları
• Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde,
• Fabrika, depo, yükleme alanı, uçak hangarları gibi orta ve ağır yüke maruz kalan alanlarda,
• Hastane, laboratuvar, endüstriyel mutfaklar, gıda, ilaç sanayi gibi ıslak hacim alanlarında,
• Termik ve hidroelektrik santrallerinde,
• Fuar alanı, otopark, alışveriş merkezi zeminlerinde kaydırmaz zemin kaplama malzemesi
 olarak kullanılır. 

Avantajları
• Yüksek yapışma performansına sahiptir.
• Uygulandıktan sonra homojen portakal desen ve kaymazlık özelliğine sahiptir. 
• Mükemmel penetrasyon özelliğine sahiptir.
• Su izolasyonu ve  hijyenik özelliğe sahiptir.
• Yüksek kimyasal ve mekanik dayanıma sahiptir.
• Uygulaması kolaydır.
• Kolay temizlenebilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Zemin kaplamasından önce yüzey pas, yağ, gres ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak alan raspalanarak kaplamaya hazır hale getirilmelidir. 

Uygulama
Uygulama yapılacak yüzey, yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, EPOX PR 100 
Solventsiz astar ile astarlanmalıdır. Gerekli görülmesi halinde serpme agrega katı ve 
EPOX PR 100 Solventsiz astar ve agrega karışımıyla hazırlanacak ara kat uygulanmalıdır. 
A ve B komponentleri mikser yardımı ile homojen hale gelinceye kadar (300-400 devir/
dak. ile yaklaşık 3-4 dakika) karıştırılmalıdır. Hazırlanmış yüzeye EPOX FL 700 epoksi 
tekstürlü (Portakal Desen) kaplama malzemesi mala veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır. 
Tekstürlü yüzey (Portakal Desen) oluşturmak için mercan rulo yardımı ile desen verilmelidir. 
Uygulamadan sonra yüzey en az 1 gün su ile temastan muhafaza edilmelidir.

Sarfiyat
Her katta yaklaşık 0,300 – 0,500 kg/m2’dir.

Ambalaj
A bileşeni: 26 kg + B bileşeni: 4 kg = 30 kg set
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EPOX SL 800
Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solvent İçermeyen, 
Kendinden Yayılan Kaplama Malzemesi

Tanımı
EPOX SL 800, epoksi reçine esaslı, çift komponentli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, 
kendinden yayılan kimyasallara dayanımlı, istendiğinde agrega ilavesi yapılabilen zemin 
kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde,
• Fabrika, depo, yükleme alanı, uçak hangarları gibi orta ve ağır yüke maruz kalan alanlarda,
• Hastane, laboratuvar, endüstriyel mutfaklar, gıda, kimya, ilaç sanayi gibi ıslak hacim alanlarında,
• Spor salonu, otopark, alışveriş merkezlerinde kaplama malzemesi olarak kullanılır. 

Avantajları
• Yüksek yapışma performansına sahiptir.
• Solvent içermez, iç mekanlarda güvenle kullanılabilir.
• Kendi kendine yayılma özelliği sayesinde düzgün bir yüzey elde edilir. 
• Yüksek kimyasal ve mekanik dayanıma sahiptir.
• Hijyeniktir.
• Kolay temizlenebilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Zemin kaplamasından önce yüzey pas, yağ, gres ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak alan raspalanarak kaplamaya hazır hale getirilmelidir.

Uygulama
Uygulama yapılacak yüzey, yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, EPOX PR 100 solventsiz astar 
ile astarlanmalıdır. Gerekli görülmesi halinde serpme agrega katı ve EPOX PR 100 solventsiz 
astar ve agrega karışımıyla hazırlanacak ara kat uygulanmalıdır.  A ve B komponentleri 
mikser yardımı ile homojen hale gelinceye kadar (300-400 devir/dak. ile yaklaşık 3-4 
dakika) karıştırılmalıdır. Hazırlanmış yüzeye EPOX SL 800 epoksi kendinden yayılan zemin 
kaplaması mala veya mastar yardımı ile uygulanmalıdır. Oluşan köpükler kirpi rulo kullanılarak 
uzaklaştırılmalıdır. Gerektiğinde A ve B komponentleri karıştırıldıktan sonra agrega ilave 
edilerek de EPOX SL 800 uygulanabilir. Uygulamadan sonra yüzey en az 1 gün su ile 
temastan muhafaza edilmelidir.

Sarfiyat
1,50-1,60 kg/m2/mm. 

Ambalaj
A bileşeni: 25 kg + B bileşeni: 5 kg = 30 kg set
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PURSELF 201
Poliüretan Esaslı, İki Bileşenli, Solvent İçermeyen, 

Kendinden Yayılan Kaplama ve Su Yalıtımı Malzemesi

Tanımı
PURSELF 201, poliüretan esaslı, çift komponentli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, 
kendinden yayılan kaplama ve su yalıtımı malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde,
• İç ve dış mekanlarda,
• Üretim, depo ve montaj alanlarında,
• Uçak hangarları, tünel ve otoparklarda,
• Alışveriş merkezi, market ve restoranlarda,
• Çatı, teras, süs havuzu ve yeraltı su depolarında kullanılabilir.

Avantajları
• Yüksek yapışma performansına sahiptir.
• Mükemmel penetrasyon özelliği vardır.
• Solvent içermez, iç mekanlarda güvenle kullanılabilir.
• Statik çatlakları örter.
• Derzsiz ve eksiz bir zemin oluşturur.
• Su geçirimsizdir.
• Pürüzsüz ve dekoratif bir yüzey sağlar
• Yüksek kimyasal, mekanik ve aşınma dayanıma sahiptir.
• Uygulaması kolaydır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Zemin kaplamasından önce yüzey pas, yağ, gres ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama 
yapılacak alan raspalanarak kaplamaya hazır hale getirilmelidir. Asfalt zeminlerde uygulama 
yapılmadan önce zemin aşındırılarak agregaların en az %50’sinin açığa çıkartılması 
gerekmektedir. Yüzey kuru olmalıdır. 

Uygulama
Uygulama yapılacak yüzey, yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra, EPOX PR 100 Solventsiz 
astar ile astarlanmalıdır. Gerekli görülmesi halinde serpme agrega katı ve EPOX PR 100 
Solventsiz astar ve agrega karışımıyla hazırlanacak ara kat uygulanmalıdır.
A ve B komponentleri mikser yardımı ile homojen hale gelinceye kadar (300-400 devir/dak. ile 
yaklaşık 3-4 dakika) karıştırılmalıdır. Hazırlanmış yüzeye PURSELF 201 poliüretan kendinden 
yayılan kaplama malzemesi istenilen kalınlık elde edilecek şekilde taraklı mala, dişli mala, 
çek pas veya ayarlı mastar yardımıyla yayılır. Daha düzgün bir yüzey elde etmek için taraklı 
malayı döndürerek kullanılmalıdır. Daha sonra çift yönden olmak kaydıyla kirpi rulo kullanarak 
yüzey hava kabarcıklarından temizlenmelidir. Yüzeyi tamamen kaplayan, gözeneksiz bir kat 
oluştuğundan emin olunmalıdır. Katlar arası bekleme süresi, +20⁰C’de en az 10 saat, en fazla 
48 saattir. 48 saatten daha fazla beklenmişse, yüzey zımpara ile pürüzlendirilmelidir. Tam 
kürlenerek mekanik ve kimyasal dayanımına minimum 7 günde ulaşır. Uygulamadan sonra 
yüzey en az 1 gün su ile temastan muhafaza edilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde, A ve B 
bileşenleri karıştırıldıktan sonra ihtiyaç kadar agrega karışıma eklenir ve tekrar homojen kıvam 
elde edinceye kadar karıştırılır.

Sarfiyat
1,40-1,50 kg/m2/mm. 

Ambalaj
A bileşeni: 20 kg + B bileşeni: 5 kg = 25 kg set
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FH QUARTZ
Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Tanımı
Çimento esaslı, kuvars agregalı, hafif, orta ve ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış 
döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan yüzey sertleştirme malzemesidir. 

Kullanım Alanları
• Zeminin hafif, orta ve ağır yüklere maruz kaldığı uygulamalarda,
• Endüstriyel tesislerin, fabrika ve tersanelerin zeminlerinde, 
• Yükleme rampaları, hangar ve depolarda,
• Garaj ve otopark alanlarında kullanılabilir.

Avantajları
• Beton yüzeylerde hafif, orta ve ağır yüklere karşı yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma
 mukavemeti sağlar.
• Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerinde kolayca uygulanır.
• FH QUARTZ uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye göre aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır.
• Donma engelleyici tuzların oluşturduğu pullanmayı engeller.
• Yüksek kimyasal dayanıma sahiptir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Eski beton üzerine şap betonu dökülerek FH QUARTZ uygulaması yapılacaksa, beton yüzeyi 
temizlendikten sonra yüzey pürüzlendirilmelidir. Beton yüzey bir gün üzerinde su birikintisi 
kalmayacak şekilde suya doyurulmalıdır. Eski ve yeni beton arasındaki aderansı arttırmak için 
EPOX 311 veya LATEX ürünleri kullanılması önerilmektedir. Yüzey sertleştiriciler uygulanan 
yüzeyin darbe ve aşınma dayanımını arttırır. Uygulanan betonun mekanik dayanımını 
arttırmaya katkısı olmadığından, beton üzerine uygulanacak yüklere göre dizayn edilmelidir. 
FH QUARTZ uygulanacak şapların kalınlığı 7 cm üzerinde, su/çimento oranı 0,45’in üzerinde 
ve beton sınıfı en az C25 olmalıdır.

Uygulama
FH QUARTZ uygulamasından önce, ano kenarlarında derz boyunca, 5 x 5 cm üçgen kesitli 
beton mala ile alınmalı, bu kısım yerine FH QUARTZ az miktarda su ile seyreltilmiş harcı mala 
ile uygulanmalıdır. Bu işlem ile derz kenarlarının yük altında kırılması engellenir. Yeni dökülmüş 
beton, üzerine çıkıldığında 0,5 - 1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak şekilde kürlendikten sonra 
serpme işlemine geçilmelidir. Malzeme homojen bir şekilde yüzeye serpildikten sonra çekpas 
ile düzeltilmelidir. Toplam sarfiyatın 2/3 ü beton üzerine serpildikten sonra betonun suyunu 
alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin perdahlama ile yüzey 
ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Kalan 1/3 lük malzeme beton yüzeye serpilerek işlem tekrar 
edilmelidir. İnce perdah yapılarak yüzeyin istenilen parlaklığa getirilmesi sağlanır. Perdahlama 
işleminden sonra yüzeye CURE P, CURE A veya CURE R gibi kür malzemeleri uygulanmalıdır.

Sarfiyat
Kullanım amacına bağlı olarak; 4 - 8 kg/m2 arasındadır.

Ambalaj
25 kg kraft torbalarda
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Korund Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

FH KORUND

Tanımı
Çimento esaslı, korund agregalı, taze dökülmüş, perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine 
toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır zemin sertleştiricisidir.

Kullanım Alanları
• Zeminin orta ve ağır yüklere maruz kaldığı uygulamalarda,
• Fabrikalar, tersaneler, yükleme rampaları, depolarda,
• Garaj, otopark, oto yıkama alanlarında,
• Helikopter ve uçak pistlerinde, uçak hangarlarında kullanılır.

Avantajları
• Beton yüzeylerde orta ve ağır yüklere karşı yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma 
 mukavemeti sağlar.
• Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerinde kolayca uygulanır.
• Oksitlenme yapmaz.
• FH KORUND uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye göre aşınmaya 4-6 kat daha dayanıklıdır.
• Donma engelleyici tuzların oluşturduğu pullanmayı engeller.
• Yüksek kimyasal dirence sahiptir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Eski beton üzerine şap betonu dökülerek FH KORUND uygulaması yapılacaksa, beton yüzeyi 
temizlendikten sonra yüzey pürüzlendirilmelidir. Beton yüzey bir gün üzerinde su birikintisi 
kalmayacak şekilde suya doyurulmalıdır. Eski ve yeni beton arasındaki aderansı arttırmak için 
EPOX 311 veya LATEX ürünleri kullanılması önerilmektedir. Yüzey sertleştiriciler uygulanan 
yüzeyin darbe ve aşınma dayanımını arttırır. Uygulanan betonun mekanik dayanımını 
arttırmaya katkısı olmadığından, beton üzerine uygulanacak yüklere göre dizayn edilmelidir. 
FH KORUND uygulanacak şapların kalınlığı 7 cm üzerinde, su/çimento oranı 0,45’in üzerinde 
ve beton sınıfı en az C25 olmalıdır.

Uygulama
FH KORUND uygulamasından önce, ano kenarlarında derz boyunca, 5 x 5 cm üçgen 
kesitli beton, mala ile alınmalı, bu kısım yerine FH KORUND az miktarda su ile seyreltilmiş 
harcı mala ile uygulanmalıdır. Bu işlem ile derz kenarlarının yük altında kırılması engellenir. 
Yeni dökülmüş beton üzerine çıkıldığında 0,5 - 1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak şekilde 
kürlendikten sonra serpme işlemine geçilmelidir. Malzeme homojen bir şekilde yüzeye 
serpildikten sonra çekpas ile düzeltilmelidir. Toplam sarfiyatın 2/3’ü beton üzerine serpildikten 
sonra betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey 
sertleştiricinin perdahlama ile yüzey ile bütünleşmesi sağlanmalıdır. Kalan 1/3’lük malzeme 
beton yüzeye serpilerek işlem tekrar edilmelidir. İnce perdah yapılarak yüzeyin istenilen 
parlaklığa getirilmesi sağlanır. Perdahlama işleminden sonra yüzeye CURE P, CURE A veya 
CURE R gibi kür malzemeleri uygulanmalıdır.

Sarfiyat
Kullanım amacı ve trafik yüküne bağlı olarak 4-8 kg/m2

Ambalaj
25 kg kraft torbalarda
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FH STAMP
Baskı Beton Yüzey Sertleştiricisi

Tanımı
Çimento esaslı, kuvars agregalı, aşınma ve tozumaya karşı yüksek dirençli renkli baskı beton 
yüzey sertleştiricidir. Taze beton üzerine monolitik olarak kullanılır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış yüzeylerde,
• Tüm beton yüzeylerde, her türlü zemin, kaldırım, yürüme ve araç yolları üzerinde kullanılabilir.

Avantajları
• Baskı beton, kullanılan beton yüzeyin dayanımını arttırır, tozumayı önler.
• Renkli ve dekoratif bir yüzey oluşturur, estetiktir.
• Uygulandığı beton yüzeyinin emiciliğini azaltır.
• Betonda donma-çözünme sonucunda ortaya çıkan pullanmayı önler.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Taze beton dökülmüş betonun yüzeyinde oluşan sulanmanın kaybolması beklenmelidir.

Uygulama
Beton yüzey üzerindeki sulanma kaybolduktan sonra renkli FH STAMP ortalama 4-5 kg/m2 
olacak şekilde serpme yöntemi ile yüzeye uygulanır. Özel çelik mala ile yüzeye yedirilerek 
perdahlanır. Renklendirme işlemi tamamlandıktan sonra, beton suyunu bir miktar daha 
çekerek, plastik kıvama gelene kadar beklenir. FH RELEASE AGENT antik etki verici renkli 
toz, 200 g/m2 olacak ve tüm yüzeyi kaplayacak şekilde ince bir tabaka halinde yayılır. 
FH RELEASE AGENT yayıldıktan sonra poliüretan esaslı, dekoratif beton baskı kalıpları, 
birbiri ardına boşluk kalmayacak şekilde beton yüzeye yerleştirilerek, pounder adı verilen 
alet ile vurulmak suretiyle, kalıp yüzeyindeki desenler, beton yüzeye çıkartılır ve tüm yüzeyin 
dokuması tamamlanır. Betonun prizini alması için, 1-2 gün bekledikten sonra, yüzeydeki 
FH RELEASE AGENT önce süpürülür, sonra basınçlı su ile istenilen etki ve görüntü elde 
edilene kadar yıkanarak temizlenir. FH RELEASE AGENT’ın bir kısmı yüzeydeki doku 
aralarında ve derzlerde kalarak antik ve doğal bir dekoratif etki elde edilir. Derzler 1-3 gün 
içerisinde kesilmelidir. Yıkanan yüzey kuruduktan sonra FH SHINER, özel püskürtme tezhizatı 
veya rulo ile 300-400 g/m2 olacak şekilde iki kat uygulanarak işlem tamamlanır. Bu işlem ile 
yüzey renkleri korunur ve asit, baz, solvent, çeşitli kimyasallar ve UV ışınlarına karşı daha 
koruyucu bir yüzey elde edilir. 

Sarfiyat
4 - 5 kg/m2 

Ambalaj
25 kg kraft torba
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Baskı Beton Sistemleri İçin Toz Kalıp Ayırıcı

FH RELEASE AGENT

Tanımı
Çimento esaslı baskı beton yüzey sertleştiricileri için eskitilmiş etki veren, renkli, toz kalıp 
ayırıcıdır.

Kullanım Alanları
• Baskı beton sistemi uygulamasında poliüretan kalıpların yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlar.
• Renkli yüzey sertleştiricilerin üzerine eskitilmiş antik etki vermek amacıyla kullanılır. 

Avantajları
• Antik etki oluşturur, eskitilmiş bir görüntü elde edilmesini sağlar.
• Değişik renkleri sayesinde estetik ve dekoratif bir görüntü oluşturur.
• Kalıp yüzeylerine betonun yapışmasını engeller.
• Kalıp desenlerinin baskı beton yüzey sertleştirici üzerine tam olarak transferini sağlar.
• Kalıpların aşınmasını ve yıpranmasını önler.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
FH RELEASE AGENT uygulamasına, beton yüzey sertleştirici uygulaması yapılmış ve 
perdahlama işlemi bitirildikten sonra geçilir.

Uygulama
Beton yüzey sertleştirici uygulanmış yüzey üzerine FH RELEASE AGENT serpilir ve kalıplar 
ile baskı işlemine geçilir. Hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 gün sonra yüzey basınçlı su ile 
istenilen etki elde edilene kadar yıkanır. Yüksek basınç ile yıkama daha az eskitilmiş etki 
bırakırken; düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etkinin ortaya çıkmasını sağlar. 

Sarfiyat
Yüzeydeki etki ve desene göre 0,200-0,400 kg/m2

 
Ambalaj
6 kg plastik kova
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FH SHINER
Koruyucu ve Parlatıcı Kaplama Malzemesi

Tanımı
Beton ve doğaltaş yüzeyler için geliştirilmiş, doğal görünümlü solvent akrilik reçine esaslı 
koruyucu ve parlatıcı kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Doğaltaş, mermer, press tuğla, traverten gibi yüzeyler üzerine,
• Her türlü saha betonunda, brüt beton yüzeyde,
• Çimento esaslı precast cephe kaplamalarında,
• Yüzey sertleştirici uygulanmış zemin betonlarında,
• FH STAMP uygulanmış yüzeylerde kullanılabilir.

Avantajları
Betonun gözeneklerine ve agrega yapısının içerisine nufüz ederek uzun süreli koruma, 
tozumazlık, yüzey direnci ve estetik görünüm sağlar.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yüzey üzerinde herhangi bir atığın, toz, kir ve pasın olmaması gereklidir, basınçlı su ile yüzey 
temizlenmelidir. Yüzey kuru olmalıdır.

Uygulama
FH SHINER kullanılama hazırdır. Ürün fırça, rulo veya metal püskürtme tabancası ile nemsiz 
ve kuru yüzeye 2 ya da 3 kat uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi hava sıcaklığına 
bağlı 2-3 saat arasında değişmektedir. Uygulama iyi havalandırılan bir ortamda, koruyucu 
eldiven ve gözlük kullanılarak yapılmalıdır.

Sarfiyat
3 kat için 0,200 - 0,250 lt/m2 

Ambalaj
30 lt bidon

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.88



LH 130
Çimento Esaslı Yüzeyler İçin 

Yüzey Sertleştirici ve Parlatıcı

Tanımı
LH 130 sodyum silikat esaslı, kapiler etkili, çimento zeminleri sertleştirerek performanlarını 
arttıran sıvı yüzey sertleştirici malzemedir. Uygulandığı çimento yüzeyine penetre olarak, 
çimento ile etkileşimi sonucu kalıcı bir sertlik sağlar.

Kullanım Alanları
• Çimento esaslı tüm yüzeylerde,
• İç ve dış yüzeylerde,
• Mekanik aşınmalara maruz kalabilecek yüzeylerde,
• Fabrikalarda, depo alanlarında, yükleme ve boşaltma alanlarında,
• Uçak hangarları, helikopter pistlerinde,
• Açık ve kapalı otopark alanlarında,
• Yaya yolu ve kaldırımlarda kullanılabilir.

Avantajları
• Uygulandığı yüzeye kalıcı sertlik kazandırır.
• Betonu aşınmaya karşı korur.
• Çiçeklenme ve kılcal çatlakları engeller.
• Tozumazlık sağlar.
• Yüzeye parlaklık ve canlı bir görüntü verir.
• Toksik madde içermez.
• Sertleşme sırasında taze betonun su kaybını azaltır.
• Betona kimyasal dayanım kazandırır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi sağlam, kendini taşıyabilir durumda ve toz, yağ, boya, kür malzemesi, 
deterjan, kalıp yağları, silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. 
Yüzey üzerinde su birikintisi olmamalı ve yüzey üzerine basılabilir durumda olmalıdır.

Uygulama
LH 130 uygulamaya hazırdır. Malzeme eski ya da yeni betona püskürtme yöntemi ya da 
doğrudan dökülerek uygulanır. Fırça ya da süpürge ile yüzeye eşit şekilde dağıtılır. Uygulama 
sonrası malzemenin 30 dakika ıslak gözükmesi gereklidir. Hızlı kuruma olduğu durumlarda, 
malzeme tekrar uygulanmalıdır. 30 dakika sonunda yüzey yarım saat boyunca, yüzey jel 
haline gelene kadar yüzey temizleyici makine veya yumuşak kıllı süpürge/fırça ile işlenerek, 
malzemenin yüzeye tam penetre olması sağlanır. Bu işlem sonunda yüzey tekrar ıslatılır ve 
yine yumuşak kıllı süpürge/fırça ile yüzey kaygan veya jel kıvamına gelene kadar tekrar işlenir. 
İşlem sonunda yüzey tekrar yıkanır ve yüzeydeki fazla malzeme uzaklaştırılır. İşlem sonucu 
yüzeyde kaygan bir bölge kalmamalıdır. Yüzey saf beton durumunda olmalıdır.
Hava şartlarına bağlı olarak yüzey 1-2 saat içerisinde kullanıma hazırdır. Tam sertleşme 7 gün 
sonunda gerçekleşir. Tam parlaklık 30-90 gün arasında oluşur. 

Sarfiyat
0,200 - 0,400 kg/m2 yüzey emiciliğine göre

Ambalaj
30 kg plastik bidon
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Tanımı
Lityum silikat esaslı, çimento yüzeyler için kapiler etkili, düşük viskoziteli yüzey sertleştiricidir. 
Beton veya şap yüzeyinin içindeki gözeneklere girerek çözülmeyen kalsiyum silikahidrat 
oluşturur. 

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda,
• Sertleşmesi, tozumaması istenen, beton döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve 
 taş döşemelerde,
• Fabrikalarda, endüstriyel saha ve atölyelerde,
• Depolarda ve garajlarda,
• Uçak hangarları ve helikopter pistlerinde kullanılır.

Avantajları
• Beton ve çimento bazlı zeminlerin tozumaya ve aşınmaya karşı direncini arttırır.
• Uygulanan yüzey ipeksi ve parlak bir görünüme kavuşur.
• Kürlenme sonrası su geçirmeyen, toz tutmayan bir yüzey meydana getirir.
• Yüzeyde kalıcı ve etkili bir dayanıklılık sağlar.
• Beton yüzey üzerinde oluşabilecek çatlakları engeller.
• Su buharı geçirimlidir.
• Çevre dostudur.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kendini taşıyabilir durumda, kuru, temiz ve üzerindeki 
toz, yağ, boya, kür malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici 
maddelerden arındırılmış olmalıdır. 

Uygulama
LH 230 kullanıma hazırdır. Taze dökülmüş beton veya şap üzerine fırça, rulo veya püskürtme 
tabancası ile uygulanır. Yüzeye tek kat ve gözenekleri dolduracak kadar uygulanmalıdır. 
Uygulama sonrası yüzeyin 15-20 dakika ıslak gözükmesi gereklidir. Çabuk kuruma olan 
durumlarda bir kat daha uygulamaya gerek duyulabilir. Uygulamadan 1-2 saat sonra yüzey 
kullanıma hazırdır. Nihai kürlenme 7 günde tamamlanır.

Sarfiyat
Pürüzsüz yüzeyler için; 0,100 - 0,200 kg/m2

Perdahlı yüzeyler için; min. 0,200 kg/m2

Ambalaj
30 kg plastik bidon 

LH 230
Sıvı Yüzey Sertleştirici, Tozuma Önleyici ve Parlatıcı
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LH 415
Betonun Tozumazlık ve 

Yüzey Koruyuculuğunu Sağlayan Malzeme

Tanımı
LH 415 solventli akrilik reçine esaslı, silan modifiyeli, yüksek penetrasyon özelliğine sahip, tek 
bileşenli, beton yüzeyini tozumaz yapan, mukavemet arttırıcı beton koruma ürünüdür. 

Kullanım Alanları
• Her türlü eski, tozumaya elverişli, perdahlanmış ya da perdahlanmamış tüm beton
 yüzeylerde, koruma ve kullanım ömrünü uzatma amaçlı kullanılabilir.
• Kılcal rötre çatlakları olan tüm yüzeylerde,
• Fabrika üretim alanlarında,
• Dış yüzey betonlarda,
• Garaj ve araba park alanlarında.

Avantajları
• Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir.
• Kullanıma hazırdır. Kolay uygulanır.
• İklim şartlarına ve UV’ye karşı dirençlidir.
• Suya karşı dirençlidir.
• Yaşlanmaya, seyreltik asit, baz, tuz ve kimyasallara karşı yüksek direnç gösterir.
• Uygulandığı yüzeyde hafif ve ağır yaya, forklift, araç trafiğinden etkilenmez bir tabaka oluşturur.
• Oluşturduğu sert ve dayanıklı yüzey sayesinde aşınmalara karşı dirençlidir.
• Transparan görüntüsü sayesinde dekoratiftir.
• Kolay silinebilen, parlak ve leke tutmayan bir yüzey oluşturur.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kendini taşıyabilir durumda, kuru, temiz ve üzerindeki 
toz, yağ, boya, kür malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici 
maddelerden arındırılmış olmalıdır. 

Uygulama
LH 415 kullanıma hazırdır. Herhangi bir ürünle karıştırılmasına ya da seyreltilmesine gerek 
duymaz. Kullanmadan önce iyice karıştırılması gereklidir. Fırça, rulo ve ya püskürtme sistemi 
ile uygulama yapılabilir. Emici yüzeylerde en az iki kat uygulama yapılması önerilmektedir. 
Katlar arası minimum 1 saat beklenmelidir. Uygulama sonrası 24 saat kürlenmesi için 
beklenmelidir. Nihai kürlenme 7 günde tamamlanır.

Sarfiyat
Yüzey emiciliğine göre tek kat uygulamada 0,150 - 0,250 kg/m2 

Ambalaj
15 kg metal kova
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CURE A
Akrilik Emülsiyon Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Tanımı
Akrilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüş beton yüzey üzerine uygulanarak oluşturduğu film 
tabakası sayesinde betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı, sıvı kür malzemesidir. 

Kullanım Alanları
• Beton yol kenarlarında, köprülerde,
• Kanal ve kanaletlerde,
• Havaalanı ve saha betonlarında,
• Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları
• Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun
 hidrasyonunu sağlar.
• Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir.
• Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar.
• Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır.
• Taze betonun içine işleyerek, tabaka bırakmaz, yüzeyden soyulmaz ve tozumaz.
• Kürlenmiş yüzey üzerine çimento veya reçine esaslı tüm uygulamalar yapılabilir.
• Su bazlıdır, iç mekan uygulamalarında kullanılabilir.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
Yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtme tabancası veya rulo ile 
uygulanır. Saha, yol ve döşeme betonlarının mastarlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, 
kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır. Açık hava ve rüzgarlı 
ortamlarda ilk kat uygulamasından sonra 6 saat içerisinde ikinci kat uygulama yapılabilir.

Sarfiyat
0,200 - 0,300 kg/m2 iki kat uygulamada.

Ambalaj
30 kg plastik bidon
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CURE P
Parafin Emülsiyon Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Tanımı
Parafin emülsiyon esaslı, kalıbı yeni alınmış beton yüzeyine uygulanan, betonda hızlı su 
kaybını önleyen, su bazlı sıvı kür malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton yol kenarlarında, köprülerde,
• Kanal ve kanaletlerde,
• Havaalanı ve saha betonlarında,
• Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları
• Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içindeki nemi tutarak, çimentonun
 hidrasyonunu sağlar.
• Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir.
• Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar.
• Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır.
• Su bazlıdır, iç mekan uygulamalarında kullanılabilir.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
Yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtme tabancası veya rulo ile 
uygulanır. Saha, yol ve döşeme betonlarının mastarlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, 
kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır.

Sarfiyat
0,150 - 0,200 kg/m2 tek kat uygulama

Ambalaj
20 kg plastik bidon 
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CURE R
Stiren Reçine Esaslı, Beton Kür Malzemesi

Tanımı
Stiren reçine esaslı, yeni dökülmüş beton yüzeyine uygulanan, betonda hızlı su kaybını 
önleyen, sıvı kür malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Beton yol kenarlarında, köprülerde,
• Kanal ve kanaletlerde,
• Havaalanı ve saha betonlarında,
• Üzerine epoksi kaplama yapılması planlanan yüzeylerde,
• Yüzey sertleştirici uygulamalarında,
• Nemin düşük, buharlaşmanın yüksek olduğu yerlerdeki beton uygulamalarında kullanılır.

Avantajları
• Oluşturduğu film tabakası sayesinde betonun içineki nemi tutarak, çimentonun
 hidrasyonunu sağlar. 
• Çuval, telis ve sulama gibi kür yöntemlerine göre daha etkin ve ekonomiktir.
• Taze betonun içine işlediğinden, tabaka bırakmaz; yüzeyden soyulmaz ve tozumaz.
• Parafin esaslı ürünlere göre beton yüzeyinde daha hızlı bir film tabakası oluşturur.
• Epoksi ve poliüretan esaslı kaplamalar ile mükemmel uyum sağlar.
• Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar.
• Hızlı kurumanın neden olduğu yüzey üzerindeki rötre çatlaklarını azaltır.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
Yeni dökülmüş betonun üzerine homojen olacak şekilde püskürtme tabancası veya rulo ile 
uygulanır. Saha, yol ve döşeme betonlarının mastarlanmış yüzeylerine ve kalıplı betonların, 
kalıplar söküldükten sonra parlaklığını kaybetmiş yüzeylerine uygulanır.

Sarfiyat
0,150 - 0,200 kg/m2

Ambalaj
25 kg plastik bidon
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BRUT PR
Brüt Beton Yüzeyler, Duvarlar ve 

Tavanlar İçin Sıva Astarı

Tanımı
BRUT PR, polimer modifiyeli reçine esaslı, tekstürlü olmayan brüt beton yüzey, tavan ve 
duvarda çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye aderansını arttırmak ve daha sağlam bir yapı 
oluşturması için kullanılan kuvars taneli astardır. 

Kullanım Alanları
• İç mekânlarda, yatay, düşey ve tavanlarda,
• Tavan sıvalarında astar olarak,
• Brüt beton yüzeylerde çimento veya alçı esaslı sıva harçlarının öncesinde astar olarak,
• Sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini ve işlenebilirliğini arttırmak için kullanılır.

Avantajları
• Çimento ve alçı esaslı sıvaların brüt betona aderansını, çalışma süresi ve 
 işlenebilirliğini arttırır.
• Su bazlıdır, kokusuzdur, iç mekânlarda güvenle kullanılır.
• Emici yüzeylere yapılacak olan çimento ve alçı esaslı kaplamalardan önce uygulanarak
 harcın hızlı su kaybını engeller.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyleri sağlam, kürünü almış, kendini taşıyabilir durumda, temiz ve her türlü yağ, 
kir, pas, toz, eski kaplamalar, oynak parçacıklar gibi yapışmayı engelleyecek maddelerden 
arındırılmış olmalıdır.

Uygulama
12 kg BRUT PR Brüt Beton Sıva Astarı üzerine 4 - 6 lt su yavaş yavaş, düşük devirli bir 
karıştırıcı altında ilave edilmelidir, 3-4 dakika homojen bir karışım elde edinceye kadar 
karıştırılır. Seyreltilmiş BRUT PR yüzeye tekstürlü rulo ile tek kat uygulanır. Uygulamadan 
24 saat sonra çimento veya alçı esaslı sıvaların kaplamasına geçilebilir. Uygulama sırasında 
ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyin 
nemsiz olması gereklidir.

Sarfiyat
Yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak 0,150 - 0,250 kg/m2

Ambalaj
12 kg plastik kova
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SELFING 315
Çimento ve Akrilik Esaslı, Kendinden Yayılan, 
Yüksek Performanslı Zemin Kaplaması

Tanımı
SELFING 315 çimento ve akrilik esaslı, çelik lif takviyeli, kendinden yayılabilen, çift 
komponentli, 4-8 mm arasında uygulanabilen, yüksek dayanımlı ve esnek endüstriyel zemin 
kaplamasıdır.

Kullanım Alanları
• İç ve dış mekanlarda,
• Fabrika ve depoların zeminlerinde,
• Alışveriş merkezlerinde,
• Açık-kapalı otoparklarda,
• Benzin istasyonlarında,
• Yükleme rampalarında,
• Balkon ve teraslarda,
• Aşınmış ve bozulmuş tüm yüzeylerde, yüzey düzeltme ve güçlendirme amacı ile kullanılır.

Avantajları
• Maksimum 8 mm kalınlığına kadar mükemmel dayanım sağlar.
• Uygulandığı zemine mükemmel yapışır.
• Kolay, hızlı uygulanır, kendinden yayılabilir.
• Esnektir, titreşimlerden etkilenmez.
• Büzüşme yapmaz,
• Sıcaklık farklarından doğan zemin gerilmelerine uyum sağlar ve etkilenmez.
• Tozumaz, sağlam ve uzun ömürlüdür,
• Mekanik yüklerde çatlama yapmaz.
• Donma çözünme etkisine dayanıklıdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi temiz, sağlam, kendini taşıyabilir durumda ve her türlü kir, yağ, parafin, tozdan 
arındırılmış olmalıdır. Zemin sıcaklığı minimum +10°C olmalıdır. Mevcut yüzeylerde var olan, 
1 mm’den geniş çatlaklar, 8 mm’den derin yüzey bozuklukları, uygun BAUMERK tamir harçları 
ile tamir edilmelidir. Yüzey suya doyurulmalı ancak yüzeyde su birikintisi veya su parlaklığı 
olmamalıdır. Zemindeki mevcut dilatasyon ve yalancı derzler aynı şekilde SELFING 315 
yüzeyine taşınmalıdır. SELFING 315 soğuk derzleri ve 1mm’den küçük çatlakları kapatacaktır.

Uygulama
SELFING 315 B Bileşeni temiz bir kaba alınır. SELFING 315 A Bileşeni, yavaş yavaş 
B bileşeni üzerine ilave edilerek 400 - 600 devirli bir karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, homojen 
ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirilip 
tekrar 1 dakika karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir. Mükemmel aderans 
için, SELFING 315 karışımı, zemine sert bir fırça ile yedirilerek astar gibi uygulanmalıdır. 
Hazırlanan karışım yüzeye, astar kurumadan yükseklik ayarlı mala ile yayılarak uygulanmalıdır. 
Uygulamanın ardından kirpi rulo ile kaplamanın havası alınmalıdır. Normal şartlarda 
SELFING 315, 48 saat sonra yaya trafiğine, 72 saat sonra araç trafiğine açılabilir. Ağır 
trafik koşullarında tam yüklemeye açılmadan önce 7 gün beklenmelidir. Sıcak, kuru veya 
rüzgarlı ortamlarda SELFING 315’in yüzeyi priz alır almaz, yüzeye kuru kum serpilmelidir. 
Bu uygulama kontrolsüz hızlı kürlenme riskini ortadan kaldıracaktır. Serpilen kum 24 saat 
sonra yüzeyden temizlenmelidir. Sıcaklığın +10°C’nin altında ve bağıl nemin %90’ın üzerinde 
olduğu durumlarda, SELFING 315’in kürlenme zamanları uzar. Bu durumlarda trafiğe açılma 
zamanlarını uzatmak gerekir.

Sarfiyat
5 mm kalınlık elde etmek için 
9,5 kg/m2 karışım kullanılır.

Ambalaj
31,5 kg set
A bileşen: 25 kg toz
B bileşen: 6,5 kg sıvı
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SELFING 600
Kendiliğinden Yayılan Zemin Tesviye Şapı (3-10 mm)

Tanımı
Çimento esaslı, ürün performansını artırıcı çeşitli kimyasal katkılar ve polimerler ile üretilen, 
kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapıdır.

Kullanım Alanları
• İç mekânlarda ve kuru ortamlarda,
• Otel, okul, hastane, mağazalar, alışveriş merkezlerinde, 
• Konutlarda, seramik, fayans, granit, mermer vb. gibi malzemelerin çimento esaslı harçlarla
 zemine yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesinde kullanılır.

Avantajları
• Yüksek çatlama ve aşınma dayanımına sahiptir.
• Sadece su ile inceltilir, kullanımı kolaydır.
• Kendiliğinden yayılabilir.
• 3 - 10 mm kalınlıkta uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyinin kürünü almış, sağlam, kuru, temiz ve aderansı azaltan her türlü yağ, 
pas, toz, zift, boya gibi kirden arındırılmış olmalıdır. Emiciliğe veya pürüzsüzlüğe karşı direnci 
arttırmak için yüzey mutlaka LATEX veya SPR 104 ile astarlanmalıdır. 

Uygulama
Karıştırma kabına alınan 4,75 - 5 litre su üzerine 25 kg’lık SELFING 600 yavaş yavaş, düşük 
devirli bir karıştırıcı altında boşaltılarak topak kalmayıncaya kadar 3-5 dakika arasında 
karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 3 dakika dinlendirildikten sonra 1 dakika daha karıştırılıp 
uygulamaya geçilmelidir. Hazırlanan karışım tarak mala yardımıyla istenilen kalınlıkta 
uygulanır. Priz süresince harca su eklemeyiniz. Uygulama esnasında, ürünün içinde hava 
kabarcığı kalmaması için kirpi rulo kullanılması gereklidir. Uygulama 20 dakika içerisinde 
bitirilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve malzeme sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında 
olmalıdır.

Sarfiyat
1,7 kg/m2 (1 mm kalınlık için) 

Ambalaj
25 kg kraft torba
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EPOCOL 110
Epoksi-Katran Esaslı, Solventli Kaplama Malzemesi

Tanımı
EPOCOL 110 epoksi-katran esaslı, solventli, çift bileşenli, düşük viskoziteye sahip boya ve 
yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
Metal, beton, ahşap ve benzeri malzemelerin üzerine, koruma ve su yalıtımı amaçlı kullanılır. 
Atık su kanalizasyon sistemlerinde, temiz su tesislerinin dış yüzeylerinde, yeraltı kanal, temel, 
boru hattı gibi tesislerin korunmasında kullanılır.

Avantajları
• Uygulandığı beton, metal ve benzeri yüzeylerdeki gözenekleri doldurur. 
• Üzerine uygulanacak poliüretan malzemenin yüzeye mükemmel yapışmasına yardımcı olur.
• Mekanik etkilere, suya ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.
• Kullanımı kolaydır.
• Kürlendikten sonra sağlam ve sert bir boyadır. 

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi temiz, sağlam, kuru ve toz, yağ, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan 
ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzey üzerinde 
varsa çatlaklar tamir edilmelidir. Derzlerin tamiratı yapılmış olmalıdır. Yüzey nemi max.%4 
olmalıdır. Pürüzsüz yüzeyler mekanik yöntemlerle pürüzlendirilmelidir.

Uygulama
A bileşeni, kendi ambalajında, yaklaşık 1 dakika süre boyunca düşük devirli matkapla 
homojen hale getirildikten sonra B bileşeni eklenerek yaklaşık 3 dakika düşük devirli matkapla 
karıştırılmalıdır. Uygulama rulo, fırça veya püskürtme ile yapılmalıdır. Karışımın uygulanabilirlik 
süresi hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 60 dakikadır. Bu süre sıcak ortamda kısalır, soğuk 
ortamda uzar. Uygulanmış zemin 4 - 5 saat kadar sudan korunmalıdır.

Sarfiyat
Her katta yaklaşık 0,300 - 0,450 kg/m2’dir.

Ambalaj
A + B bileşen = 11 kg set
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EPOCOL 220
Epoksi-Katran Esaslı, Solventsiz Kaplama Malzemesi

Tanımı
EPOCOL 220 epoksi-katran esaslı, solventsiz, çift bileşenli, düşük viskoziteye sahip kaplama 
ve yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Metal, beton, ahşap ve benzeri malzemelerin üzerine, koruma ve su yalıtımı amaçlı kullanılır. 
• Deniz suyu korozyonuna karşı yüzeyi korur, mikrobiyolojik oluşumlara ve bitkisel gelişime
 izin vermez.
• Atık su kanalizasyon sistemlerinde, temiz su tesislerinin dış yüzeylerinde, yeraltı kanal, temel,
 boru hattı gibi tesislerin korunmasında kullanılır.

Avantajları
• Uygulandığı beton, metal ve benzeri yüzeylerdeki gözenekleri doldurur. 
• Mekanik etkilere, suya ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.
• Kullanımı kolaydır.
• Kürlendikten sonra sağlam ve sert bir boyadır. 
• Solventsizdir. Kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi temiz, sağlam, kuru ve toz, yağ, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan 
ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzey üzerinde 
varsa çatlaklar tamir edilmelidir. Derzlerin tamiratı yapılmış olmalıdır. Yüzey nemi max.%4 
olmalıdır. Pürüzsüz yüzeyler mekanik yöntemlerle pürüzlendirilmelidir.

Uygulama
A bileşeni, yaklaşık 1 dakika süre boyunca düşük devirli matkapla homojen hale getirildikten 
sonra B bileşeni eklenerek yaklaşık 3 dakika düşük devirli matkapla karıştırılmalıdır. Uygulama 
rulo, fırça veya püskürtme ile yapılmalıdır. Karışımın uygulanabilirlik süresi hava sıcaklığına 
bağlı olarak yaklaşık 60 dakikadır. Bu süre sıcak ortamda kısalır, soğuk ortamda uzar. 
Uygulanmış zemin 4 - 5 saat kadar sudan korunmalıdır.

Sarfiyat
Her katta yaklaşık 0,300 - 0,450 kg/m2’dir.

Ambalaj
A + B bileşen : 10 kg set
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MD 100
Ahşap Kalıp Ayırıcı

Tanımı
Özellikle ahşap ve plywood kalıplarında kullanılmak üzere geliştirilmiş, kalıpların betondan 
kolayca ayrılmasını sağlayan, kullanıma hazır kalıp ayırıcıdır. 

Kullanım Alanları
Ahşap ve Plywood kalıpları için kullanılır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Kalıp yüzeyleri üzerinde herhangi bir atığın, toz, kir ve pasın olmaması, kalıpların harç veya 
şerbetten arındırılmış olması gerekmektedir. Ürün temiz kalıp yüzeylerine tatbik edilmelidir.

Uygulama
Ürün kullanıma hazırdır. Temiz kalıp yüzeyine daldırma, pulvarize püskürtme, rulo veya fırça ile 
direkt uygulanabilir. İnce tabaka halinde kullanımına özen gösterilmelidir.

Tanımı
Alifatik ve doğal esterler ile diğer performans arttırıcı katkıların harmanlanmasıyla formüle 
edilmiş, çevreyle uyumlu, plywood kalıp ayırıcıdır.

Kullanım Alanları
Plywood kalıplara kolayca uygulanabilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Kalıp yüzeyleri üzerinde herhangi bir atığın, toz, kir ve pasın olmaması, kalıpların harç veya 
şerbetten arındırılmış olması gerekmektedir. Ürün temiz kalıp yüzeylerine tatbik edilmelidir.

Uygulama
Ürün kullanıma hazırdır. Temiz kalıp yüzeyine daldırma, pulvarize püskürtme, rulo veya fırça ile 
direkt uygulanabilir. İnce tabaka halinde kullanımına özen gösterilmelidir.

Sarfiyat
1 lt ile kalıbın yüzeyine ve cinsine göre takriben 20 - 30 m2 yüzey yağlanır.

Ambalaj
30 lt plastik bidon

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.

Sarfiyat
1 kg ile kalıbın yüzeyine ve 
cinsine göre takriben 20 - 30 
m2 yüzey yağlanır.

Ambalaj
25 kg plastik bidon

MD 150
Plywood Kalıp Ayırıcı
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MD 200
Çelik Kalıp Ayırıcı

Tanımı
Alifatik ve doğal esterler ile diğer performans arttırıcı katkıların harmanlanmasıyla formüle 
edilmiş, çevreyle uyumlu, betonun kalıptan kolayca ayrılmasını sağlayan malzemedir. 

Kullanım Alanları
Çelik ve plywood kalıplara kolayca uygulanabilir.

Avantajları
• Beton yüzeyinde iz bırakmaz ve betona nüfuz etmez.
• Kalıpların kolay ve düzgün olarak betondan ayrılmasını sağlar.
• Düzgün ve pürüzsüz beton yüzeyi elde etmeyi sağlar.
• Kullanım sonrası kalıpların kolay temizlenmesini sağlar.
• Biyolojik çözünürlüğü olan, çevreyle uyumlu bir üründür.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Kalıp yüzeyleri üzerinde herhangi bir atığın, toz, kir ve pasın olmaması, kalıpların harç veya 
şerbetten arındırılmış olması gerekmektedir. Ürün temiz kalıp yüzeylerine tatbik edilmelidir.

Uygulama
Ürün kullanıma hazırdır. Temiz kalıp yüzeyine püskürtme, rulo veya fırça ile direkt uygulanabilir. 
İnce tabaka halinde kullanımına özen gösterilmelidir.

Sarfiyat
1 kg ile kalıbın yüzeyine ve cinsine göre takriben 20 - 30 m2 yüzey yağlanır.

Ambalaj
25 kg plastik bidon
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REPAMERK 1
Çimento Esaslı, 
Kalın Agregalı Tamir Harcı

Tanımı
REPAMERK 1, çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip tamir harcıdır. 

Kullanım Alanları
• Beton elemanlarının üzerindeki yüzey bozukluklarının tamiri ve yüzey tesviyesinde,
• Brüt beton yüzeylerin tamiratında ve sıvanmasında,
• Duvar ve tavanların sıvanmasında ve tamiratında,
• Boya, seramik kaplama ve su yalıtımı öncesinde düzgün ve sağlam bir yüzey elde edilmesi
 için kullanılır.

Avantajları
• Su ile seyreltilir, hazırlama ve uygulaması kolaydır.
• Yüksek stabiliteye sahiptir.
• Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek yapışma performansı sağlar.
• Tiksotropik özelliği sayesinde uygulama sonrası sarkma ve akma yapmaz.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Tamir edilecek yüzeylerin sağlam, kendini taşıyabilir durumda olması gereklidir. Yüzey toz, kir, 
pas, yağ ve her türlü kirlilikten arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde su akıntısı varsa drene edilmeli 
veya uygun bir tıkaç ile tıkanmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı; fakat üzerinde su 
birikintisi olmamalıdır. 4 cm derinliğe kadar olan boşluklar REPAMERK 301 ile doldurulabilir.

Uygulama
25 kg’lık REPAMERK 1, yaklaşık 5,5-6,0 litre su ile düşük devirli bir karıştırıcı altında, 3-4 
dakika boyunca topaksız, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırma 
sonrasında çalışma süresi 20°C de yaklaşık 30 dakikadır. Bu süre içerisinde uygulama 
tamamlanmalıdır. REPAMERK 1 bir mala veya püskürtme sistemi ile yüzeye 5 ile 30 mm kalınlık 
oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama istenen durumlarda ilk katın kuruması 
beklenmelidir. Düzgün bir bitiş istenildiğinde, harcın suyu çekmesi beklendikten sonra üzerine 
su serpilerek çelik veya ahşap mala ile yüzey tamamlanır. Yüzey 24 ile 48 saat boyunca sudan, 
güneş, rüzgar ve dondan korunmalıdır, özel maddeler ile hızlı buharlaştırma yapılmamalıdır.

Sarfiyat
10 mm kalınlık için yaklaşık 15,00 kg/m2 toz ürün gereklidir.

Ambalaj
25 kg kraft torba
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REPAMERK 2
Çimento Esaslı, İnce Agregalı, 

Yüzey Düzeltme ve Tamir Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, brüt beton yüzeylerde düzgün bitirme 
sağlayan, tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.

Kullanım Alanları
• Brüt beton yüzeylerin tamiratında ve sıvanmasında,
• Duvar ve tavanların sıvanmasında ve tamiratında,
• Endüstriyel tesislerde epoksi ve poliüretan kaplamalarından önce, beton yüzeylerde boya 
 ve su yalıtımı öncesi düzgün ve geçirimsiz bir yüzey hazırlanması amacıyla kullanılır.

Avantajları
• Su ile seyreltilir, hazırlama ve uygulaması kolaydır.
• Düzgün yüzey bitişi sağlar.
• Yüksek stabiliteye sahiptir.
• Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek yapışma performansı sağlar.
• Tiksotropik özelliği sayesinde uygulama sonrası sarkma ve akma yapmaz.
• Suya ve iklim şartlarına dayanıklıdır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Tamir edilecek yüzeylerin sağlam, kendini taşıyabilir durumda olması gereklidir. Yüzey toz, kir, 
pas, yağ ve her türlü kirlilikten arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde su akıntısı varsa drene edilmeli 
veya uygun bir tıkaç ile tıkanmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı; fakat üzerinde su 
birikintisi olmamalıdır. 4 cm derinliğe kadar olan boşluklar REPAMERK 301 ile doldurulabilir.

Uygulama
25 kg’lık REPAMERK 2, 4,75 - 5,0 litre su ile düşük devirli bir karıştırıcı altında, 3-4 dakika 
boyunca topaksız, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırma sonrasında 
çalışma süresi 20°C de yaklaşık 30 dakikadır. Bu süre içerisinde uygulama tamamlanmalıdır.
REPAMERK 2 bir mala ile yüzeye 1 ile 5 mm kalınlık oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. 
Düzgün bir bitiş istenildiğinde, harcın suyu çekmesi beklendikten sonra üzerine su serpilerek 
çelik veya ahşap mala ile yüzey tamamlanır. Yüzey 24 ile 48 saat boyunca sudan, güneş, 
rüzgar ve dondan korunmalıdır, özel maddeler ile hızlı buharlaştırma yapılmamalıdır. 

Sarfiyat
1 mm kalınlık için yaklaşık 1,70 kg/m2 toz ürün gereklidir.

Ambalaj
25 kg kraft torba
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REPAMERK 301
Çimento Esaslı, Yapısal Tamir Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, yüksek mukavemetli, tiksotropik 
yapısal tamir harcıdır. REPAMERK 301 PG ise akıcı kıvamdadır.

Kullanım Alanları
• Betonarme yapı elemanlarının tamirinde,
• Betonların sülfat ve klor etkilerine karşı korunmasında,
• Yer altı yapıların onarımı ve korunmasında,
• Yüksek dayanımlı beton elemanlarının yüzey tamiri ve tesviyesinde,
• Hafif ve orta trafik yükü olan yüzeylerin tamirinde,
• Tie-rod delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

Avantajları
• Rötre (büzülme) yapmaz.
• Tek seferde 10 - 40 mm kalınlıkta uygulanabilir.
• Beton ve donatıya mükemmel yapışır.
• Yüksek basınç dayanımına sahiptir.
• Tiksotropik özelliğinden dolayı akma ve sarkma yapmaz.
• Su geçirimsizdir.
• Klor, sülfat ve yağlara karşı dayanıklıdır.
• Sadece su ile karıştırılır, kolay uygulanır.  

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Tamir edilecek yüzeylerin sağlam, kendini taşıyabilir durumda olması gereklidir. Yüzey toz, kir, 
pas, yağ ve her türlü kirlilikten arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde su akıntısı varsa drene edilmeli 
veya uygun bir tıkaç ile tıkanmalıdır. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı; fakat üzerinde su 
birikintisi olmamalıdır.

Uygulama
25 kg’lık REPAMERK 301, maksimum 4 litre su ile düşük devirli bir karıştırıcı altında, 3-4 
dakika boyunca topaksız, homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 
4 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale 
gelir. Karıştırma sonrasında çalışma süresi 20°C de yaklaşık 30 dakikadır. Bu süre içerisinde 
uygulama tamamlanmalıdır. REPAMERK 301 bir mala veya püskürtme sistemi ile yüzeye 10 
ile 40 mm kalınlık oluşturacak şekilde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama istenen durumlarda 
ilk katın kuruması beklenmelidir. Düzgün bir bitiş istenildiğinde, harcın suyu çekmesi 
beklendikten sonra üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile yüzey tamamlanır.
Yüzey 24 ile 48 saat boyunca sudan, güneş, rüzgar ve dondan korunmalıdır, özel maddeler ile 
hızlı buharlaştırma yapılmamalıdır.

Sarfiyat
10 mm kalınlık için 19,20 kg/m2 toz ürün gereklidir.

Ambalaj
25 kg kraft torba
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REPAMERK 325
Korozyon Önleyici ve Aderans Sağlayan Harç

Tanımı
Çimento esaslı, polimer modifiyeli, tek bileşenli donatıları korozyondan koruma ve aderans 
harcı olarak kullanılan kaplama malzemesidir.

Kullanım Alanları
• Korozyon önlemesi istenen donatılarda,
• Tamir harcı uygulamasından önce astar malzemesi olarak kullanılır.

Avantajları
• Betona ve çeliğe mükemmel yapışır.
• Mekanik dayanımı yüksektir.
• Donatıları neme ve rutubete karşı korur.
• Don çözücü tuzların etkilerine karşı dayanıklıdır.
• Kolay uygulanır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Beton yüzeyler; temiz, sağlam, her türlü kir, yağ, pas ve yabancı maddeden arındırılmış 
olmalıdır, yüzey suya doyurulmalı ancak yüzeyde serbest su bırakılmamalıdır.
Çelik yüzeyler; yapışmayı azaltan kir, yağ ve pastan arındırılmış olmalı ve kumlanarak yüzey 
uygulamaya hazır hale getirilir. 

Uygulama
25 kg REPAMERK 325 için takriben 5,5 - 6 litre su kullanılır. Karışım için uygun olan su 
miktarı temiz bir kaba konularak üzerine REPAMERK 325 elektrikli bir karıştırıcı altında yavaş 
yavaş ilave edilir, homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirde karışma işlemi 
gerçekleştirilir. 4 dakika karışım ardından, 4 dakika dinlenmeye bırakılır ve 30 saniye daha 
karıştırılarak fırça, rulo veya püskürtme sistem ile uygulama yapılır.
Korozyon önleyici kaplama için uygulama; Hazırlanan karışım demir donatı üzerine fırça ile 
en az iki kat uygulanır. İlk kat, fırça, rulo veya püskürtme yoluyla, temizlenmiş donatıya 1 mm 
kalınlığında uygulanır. İkinci kat, yaklaşık 3-4 saat sonra benzer kalınlıkta uygulanır. İkinci kat 
uygulamasından 30 dakika sonra tamir harcı ile beton yüzey ve donatılar kaplanır. 
Astar olarak uygulama; Hazırlanan karışım kalınlığı tek katta 1 mm’yi geçmeyecek şekilde 
fırça veya püskürtme sistemi ile uygulanır. Çok emici yüzeylerde birinci kat uygulamasından 
3-4 saat sonra ikinci kat uygulama yapılabilir. Uygulama tamamlandıktan 30 dakika sonra 
tamir harcı ile beton yüzeyler kaplanabilir.

Sarfiyat
1 litre taze harç için yaklaşık 1,55 kg toz ürün kullanılır. 
Astar olarak uygulanacaksa, 1,50 - 2,0 kg/m2 toz malzeme gereklidir.

Ambalaj
25 kg kraft torba
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GRT 20
Çimento Esaslı Döküm (Grout) Harcı

Tanımı
GRT 20 çimento esaslı, tek bileşenli, akıcı kıvamlı harçlarda görülen rötreyi genleşerek yok 
eden döküm harcıdır.

Kullanım Alanları
• Makine ayaklarının ankrajında,
• Ray yataklarında,
• Prefabrika yapılardaki kolonlarda,
• Beton ankrajlamalarda,
• Kazık kapak profili ve kapsüllenmesinde
• Çatlak, boşluk ve oyukların doldurulmasında,
• Mesnet plakalarında kullanılır.

Avantajları
• Tek bileşenli ve kullanıma hazırdır, su ile karıştırılarak kullanılır.
• Kıvamı ayarlanabilir, kalıp içine dökülerek kolayca uygulanabilir.
• Yüksek mukavemetlidir.
• Akıcı özelliktedir.
• Darbelere dayanıklıdır.
• Çelik donatıyı korozyona karşı korur.
• Priz sonrası rötreyi önler.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi sağlam, temiz ve her türlü yağ, kir, pas, eski kaplamalar, oynak parçacıklar 
gibi yapışmayı engelleyecek maddelerden temizlenmiş olmalı, uygulama öncesinde su ile 
ıslatılarak iyice doyurulmalıdır. Yüzeyde bulunan aşırı ve birikmiş sular uygulamadan önce 
yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama
25 kg GRT 20, 3 - 3,5 litre temiz su içerisine düşük devirli karıştırıcı altında ilave edilerek 3-4 
dakika homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırma suyu temiz olmalı, tuz 
ve kireç içermemelidir. Hazırlanan karışım 20°C de 40 dakika içerisinde tüketilmelidir. GRT 
20 sadece doldurma işlemleri için her katta 10-30 mm kalınlık olacak şekilde kullanılır. Kalın 
uygulama istenilen durumlarda ince çakıl karışım içerisine katılabilir. Çakıl katılması durumda 
çimento dozajının düşmesi nedeniyle 20-40% performans düşüşü meydana gelebilir. 
Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ve +30°C arasında olması, don ve çok 
rüzgarlı günlerde uygulama yapılması önerilmemektedir.

Sarfiyat
1 litre harç için yaklaşık 2 kg toz ürün gereklidir.

Ambalaj
25 kg kraft torba
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GRT 25
Çimento Esaslı, Rötresiz ve 

Hızlı Priz Alan Döküm (Grout) Harcı

Tanımı
Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, ayrışma yapmayan, süratle priz alan, erken ve 
yüksek dayanım kazanan bir tamir ve dolgu harcıdır. 

Kullanım Alanları
• Hızlı kullanıma açılması ve yüksek mukavemet istenen yerlerde,
• Menhol iskeletlerin montajında,
• Pist ve peron betonlarının onarımında,
• Taşıt ve yaya trafiğine maruz beton zeminlerin onarımında,
• Bordür ve kaldırım taşlarının montajında kullanılır.

Avantajları
• Hızlı priz alır ve uygulama sonrası 1 saat içerisinde trafiğe açılır.
• Yüksek erken dayanımlıdır.
• Yüksek basınç dayanımına sahiptir.
• Ayrışma ve kusma yapmaz.
• Yüksek akıcı özellik gösterir.
• Yanlızca su ile inceltilir, kolay uygulanır.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyinin kürünü almış, sağlam, temiz ve zayıf yapışmış parçalardan arındırılmış, 
toz, yağ, boya, kür malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici 
maddelerden temizlenmiş olması gereklidir. Uygulama yüzeyi ıslatılmalı ve nemli kalması 
sağlanmalıdır. Yüzeyde su akıntısı varsa drene edilmeli veya uygun tıkaç ile kapatılmalıdır.

Uygulama
Akıcı kıvam elde etmek için 3- 3,5 litre temiz suya 25 kg’lık torba içindeki toz düşük devirli bir 
karıştırıcı altında, yavaş yavaş ilave edilerek, topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Karıştırma 
suyu temiz olmalı, tuz ve kireç içermemelidir. 3-4 dakika karıştırıldıktan sonra malzeme yüzeye 
uygulanabilir hale gelir. Hızlı priz aldığından karışım hazırlandıktan sonra hemen uygulama 
yapılmalıdır. Hazırlanan harç her katta 10 mm ile 50 mm arasında bir kalınlık oluşturacak 
şekilde, kalıbın içerisine hava sıkışmasını engellemek için tek taraftan kesintisiz bir şekilde 
dökülür. Daha kalın uygulamalarda ise toz 1/2 oranında 
(1 birim agrega / 2 birim toz) agrega ile karıştırılmalıdır. Araç trafiği veya makinelerin 
çalıştırılması tam sertleşme gerçekleşene kadar engellenmelidir.

Sarfiyat
10 mm kalınlık için 21 kg/m2 toz ürün gereklidir.

Ambalaj
25 kg kraft torba
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EPOX 310 
Epoksi Esaslı, 3 Bileşenli, 
Solvent İçermeyen, Tamir ve Dolgu Harcı

Tanımı
EPOX 310 epoksi esaslı, üç bileşenli, solvent içermeyen, özel gradasyonlu agrega içeren 
tamir ve dolgu harcıdır.

Kullanım Alanları
• Endüstriyel zeminlerde, vinç rayı altlarında, havalimanı beton pistlerinde,
• Karayolları derzlerin tamirinde,
• Deniz yapılarının bakım ve onarımında,
• Köprü mesnetleri ve betonarme kolonların çelik takviye ile arasında kalan boşlukları
 doldurmak için,
• Kazık başı yeniden profillendirilmesinde,
• Epoksi ve poliüretan zemin kaplama uygulamaları öncesi yüzey onarımında,
• Betonarma yapı elemanlarının tamir işlerinde dolgu ve tamir harcı olarak kullanılır.

Avantajları
• Beton ve çeliğe mükemmel yapışır.
• Solvent içermez.
• Yüksek aşınma ve darbe direncine sahiptir.
• Mekanik ve kimyasal dayanımı yüksektir.
• Astarsız uygulaması mümkündür.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi kürünü tamamlamış, sağlam, zayıf yapışmış parçalardan arındırılmış, kuru, 
temiz ve yapışmayı azaltacak her türlü toz, pas, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, 
deterjan ve kalıp yağları gibi maddelerden temizlenmiş olmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde 
uygun olan bir BAUMERK epoksi astar ile yüzey uygulama öncesi astarlanmalıdır.

Uygulama
A ve B bileşenleri düşük devirli bir karıştırıcı altında, 3-4 dakika boyunca homojen bir karışım 
oluncaya kadar karıştırılır. C bileşeni bu karışıma yine düşük devirli karıştırıcı altında eklenir 
ve 3-5 dakika arasında homojen bir karışım elde edilir. Hazırlanan karışım maksimum 60 
dakika içinde tüketilmelidir. Hazırlanan karışım mala yardımı ile yüzeye maksimum 50 mm 
kalınlık oluşturacak şekilde uygulanır. Katlar arası bekleme süresi hava şartlarına bağlı 
olarak 10 ile 48 saat arası değişmektedir. Nihai kürlenme 7 günde tamamlanır. Uygulama ve 
zemin sıcaklığı +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. Yağmurlu, aşırı rüzgarlı, don riski olan 
havalarda uygulama yapılması önerilmez. Kaplama yapıldıktan sonraki 24 saat yüzey sudan 
korunmalıdır.

Sarfiyat
1,70 kg/m2/mm

Ambalaj
A bileşeni: 1,66 kg + B bileşeni: 0,83 kg + C Bileşeni: 17,51 = 20 kg set
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EPOX 311 
Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, Solvent İçermeyen, 

Eski-Yeni Beton Yapıştıma Harcı

Tanımı
EPOX 311 epoksi esaslı, çift bileşenli, eski - yeni beton arası aderansını sağlayan, solvent 
içermeyen yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• Beton, doğal taş, tuğla, ahşap, çelik ve metal yüzeylerde,
• Eski - yeni beton arası yapıştırma,
• Kapı ve pencere çevrelerinin sabitlenmesinde,
• Seramik, fayans, granit gibi malzemelerin yüzeye yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları
• Beton ve çeliğe mükemmel yapışır.
• Solvent içermez.
• Yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
• Mekanik ve kimyasal dayanımı yüksektir.
• Astarsız uygulaması mümkündür.
• Ani sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yüzeyi kürünü tamamlamış, sağlam, zayıf yapışmış parçalardan arındırılmalı, kuru, 
temiz ve yapışmayı azaltacak her türlü toz, pas, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, 
deterjan ve kalıp yağları gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama öncesi yüzey 
bilyalama, frezeleme, kumlama veya zımparalama gibi yöntemlerde pürüzlendirilmelidir. 

Uygulama
A ve B bileşenleri düşük devirli bir karıştırıcı altında ayrı olarak karıştırılır, daha sonra B 
bileşeni A bileşeni üzerine ilave edilerek 3-4 dakika boyunca homojen bir karışım oluncaya 
kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım maksimum 30 dakika içinde tüketilmelidir. 
Hazırlanan karışım mala veya spatula yardımı ile yüzeye 0,5 -1 mm kalınlık oluşturacak 
şekilde uygulanır. Üzerine yapıştırılacak malzemeler konularak tam kuruma olana kadar sabit 
tutulmalıdır. Nihai kürlenme 7 günde olur.
Uygulama ve zemin sıcaklığı +10°C ile +30°C arasında olmalıdır. Yağmurlu, aşırı rüzgarlı, 
don riski olan havalarda uygulama yapılması önerilmez. Kaplama yapıldıktan sonraki 24 saat 
yüzey sudan korunmalıdır.

Sarfiyat
0,60 kg/m2

Ambalaj
A bileşeni: 5 kg + B bileşeni: 2,5 kg = 7,5 kg set
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EPOX 305
Epoksi Esaslı, İki Bileşenli, 
Solvent İçermeyen, Ankraj ve Yapıştırma Harcı

Tanımı
EPOX 305, epoksi esaslı, çift komponentli, solvent içermeyen, akıcı kıvamda ankraj, montaj
ve yapıştırma harcıdır. EPOX 305 TX ürünü ise, epoksi esaslı, çift komponentli, solvent 
içermeyen, macun kıvamda ankraj, tiksotropik montaj ve yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları
• Beton ve taş yapılarda filiz demirlerinin sabitlenmesinde,
• Ray, makine, korkuluk ve saplamaların sabitlenmesinde,
• Cıvata ve pim montajında,
• Metal aksamların beton yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları
• Yüksek yapışma performansı gösterir. Eski ve yeni beton arasında mükemmel yapışma sağlar.
• Donatıları korozyana karşı korur.
• Uygulandığı yüzeydeki mekanik direnci arttırır.
• Solvent içermez.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak yüzeylerin kürlenmesi tamamlanmış, sağlam, kendini taşıyabilir durumda, 
kuru, temiz ve aderansı azaltacak toz, yağ, gres, boya ve benzeri her tür kirden arındırılmış olmalıdır. 

Uygulama
A ve B bileşenleri düşük devirli bir karıştırıcı altında ayrı olarak karıştırılır, daha sonra 
B bileşeni A bileşeni üzerine ilave edilerek 3-4 dakika boyunca homojen bir karışım oluncaya 
kadar karıştırılır. 
Eski beton üzerine yeni beton dökülecek uygulamalarda, karışım mala veya fırça yardımı 
ile eski beton üzerine uygulanır. Hava şartlarına bağlı olarak 5 ile 40 dakika kuruması 
beklendikten sonra, yeni beton üzerine dökülebilir. 
Ankraj uygulamalarında, filizlerin sabitlenmesi için açılan delikler her türlü toz, yağ, nem ve 
kirlilikten temizlenmiş olmalıdır. Hazırlanan karışım deliklerin 2/3 oranında dökülmeli ve filizler 
saat yönüne döndürülerek sabitlenmelidir. Filiz eklendikten sonra harcın kenarlardan bir miktar 
taşması gereklidir, taşma olmuyorsa ilave harç eklenir. 
Düşey ankraj uygulamasında donatı çapından en az 6 mm daha büyük matkap kullanılarak 
istenilen derinlikte delikler açılmalı ve bu delikler temizlenerek uygulamaya hazır hale 
getirilmelidir. Sonrasında hazırlanan EPOX 305 harcı deliklere harç tabancası ile doldurularak 
ankraj çubukları yerleştirilmelidir. 
Genel amaçlı yapıştırma uygulamalarında, yapıştırılması istenen parçaların her birine 
EPOX 305 uygulanmalı, sonrasında parçalar birleştirilerek kuruyana kadar sabit tutulmalıdır. 
Hazırlanan karışım maksimum 30 dakika içinde tüketilmelidir. Tam kürlenerek mekanik ve 
kimyasal dayanımı minimum 7 gün sonra sağlanır. Yüzey ve uygulama sıcaklığının +10°C ile 
+30°C arasında olması gereklidir. Yağışlı ve don riski olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Sarfiyat
1,45 kg/m2/mm

Ambalaj
A bileşeni: 3,75 kg + B bileşeni: 1,25 kg = 5 kg set

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.112



EPOX 307
Epoksi - Akrilat Esaslı Kimyasal Dübel

Tanımı
EPOX 307, epoksi akrilat esaslı, inşaat ankraj uygulamaları için geliştirilmiş kimyasal dübeldir.

Kullanım Alanları
• Taş ve betondaki ağır yük taşıyan derzlerde.
• Beton bileşenler için tamir harcı veya yapıştırma harcı olarak kullanılır.
• Ankraj çubukları, dişli halkalar, takviye çubukları, profillerde.
• İçi boş tuğlaların orta yük uygulamalarında.
• Ahşap yapı, metal konstrüksiyonlar, metal profiller, boru bağlantıları, cepheler, pencere  
 elemanları vb yapıların sabitlemesinde kullanılır.

Avantajları
• Hızlı kurur.
• Uygulaması kolaydır.
• Kimyasal dayanımı yüksektir.
• Nemli yüzeylerde uygulanabilir.
• Rengini korur

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Betonun üzerinde delikler veya kanallar uygun derinliğe kadar açılır. İçindeki tozlar çıkarılmalıdır.

Uygulama
Kartuşun kapağı çıkarılır ve klipsten tutarak folyo kesilir. Karıştırıcı kanül kartuş ağzına 
yerleştirilir. Kartuş standart kartuş tabancasına yerleştirilir. Ekilecek filiz çapına uygun bir 
matkap ucu seçilerek delik açılır. Deliğin içerisi fırça ve basınçlı hava ile tozları arındırmak için 
iyice temizlenir. Deliğin içerisinde yağ, toz vs. kalmadığından emin olunduktan sonra kimyasal 
dübel uygulanır. Malzeme homojen gri bir renk alana kadar bir miktar boşa sıkılır. (yaklaşık 
10–15 cm) Malzeme deliğin 2/3’üne gelene kadar uygun bir tabanca ile doldurulur. Ankraj 
malzemesi yavaşça döndürülerek yerleştirilir.
Servise açmak için malzemenin kürlenme zamanının tamamlanmış olması gerekir.

Sarfiyat
Kullanıma göre değişkendir.

Ambalaj
300 ml kartuş
345 ml kartuş
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POLY 308
Poliester Esaslı Kimyasal Dübel

Tanımı
POLY 308, poliester esaslı, iki komponentli kimyasal dübeldir.

Kullanım Alanları
• Beton ve taş duvarlarda filiz ekiminde kimyasal dübel olarak kullanılır.
• Genel amaçlar için, örneğin kapılar, korkuluklar, panjurlar, paneller, antenler, konsollar, kablo  
 kanalları vb. elemanları sabitlemesinde.

Avantajları
• Hızlı kurur.
• Uygulaması kolaydır.
• Kimyasal dayanımı yüksektir.
• Nemli yüzeylerde uygulanabilir.
• Rengini korur

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Betonun üzerinde delikler veya kanallar uygun derinliğe kadar açılır. İçindeki tozlar 
çıkarılmalıdır.

Uygulama
Kartuşun kapağı çıkarılır ve klipsten tutarak folyo kesilir. Karıştırıcı kanül kartuş ağzına 
yerleştirilir. Kartuş standart kartuş tabancasına yerleştirilir. Ekilecek filiz çapına uygun bir 
matkap ucu seçilerek delik açılır. Deliğin içerisi fırça ve basınçlı hava ile tozları arındırmak 
için iyice temizlenir. Deliğin içerisinde yağ, toz vs. kalmadığından emin olunduktan sonra 
kimyasal dübel uygulanır. Malzeme homojen gri bir renk alana kadar bir miktar boşa sıkılır. 
(yaklaşık 10–15 cm) Malzeme deliğin 2/3’üne gelene kadar uygun bir tabanca ile doldurulur. 
Ankraj malzemesi yavaşça döndürülerek yerleştirilir. Servise açmak için malzemenin kürlenme 
zamanının tamamlanmış olması gerekir.

Sarfiyat
Kullanıma göre değişkendir.

Ambalaj
300 ml kartuş
345 ml kartuş
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EPOX IN 25
Güçlendirme Amaçlı, 

Epoksi Esaslı Enjeksiyon Sistemi

Tanımı
EPOX IN 25, epoksi esaslı, iki bileşenli, dolgu içermeyen, bir enjeksiyon sistemi olup, düşük 
viskozitesi sayesinde mükemmel difüzyon olarak, enjekte edildiği yapı elemanlarında oluşmuş 
kırık ve çatlakları doldurur ve yapıştırır.

Kullanım Alanları
• Hasarlı beton, kolon, kiriş, duvar ve benzeri yapı elemanlarında,
• Betonarme, taş ve dolu tuğla yapılardaki statik çatlakların doldurularak yapının
 güçlendirilmesinde kullanılır. 

Avantajları
• Düşük viskozitesi sayesinde yapılara çok iyi difüzyon olur.
• Hacim kaybetmeden enjekte edildiği çatlağı doldurarak yapışmasını sağlar.
• Rutubetli betona enjekte edilebilir.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yüzeye kadar ulaşmış çatlaklar takriben 5 - 10 mm genişliğinde, 10 - 12 mm derinliğinde ters 
koni oluşturacak şekilde çatlak boyunca açılır. Toz, kir vs. basınçlı havayla uzaklaştırılır.

Uygulama
Pakerler, EPOX IN 25 epoksi reçinenin beton içindeki çatlaklara enjekte edilerek ulaşmasını 
ve doldurulmasını sağlar. Pakerler matkapla açılmış deliğin içine yerleştirilir. Yerleştirilmiş 
pakerlere nozulları üzerinden enjeksiyon pompasıyla EPOX IN 25 enjekte edilir. Enjeksiyon 
işlemi, özel pompalarla (tek veya çift kafalı) yapılır. EPOX IN 25, süratle kullanılması 
halinde tek kafalı, aksi takdirde çift kafalı pompayla uygulanmalıdır. Çalışma basıncı 5 barı 
geçmemelidir. Genelde bir pakerden enjeksiyona başlanıldığı vakit, diğer en yakın paker veya 
pakerlerden EPOX IN 25 gelene dek beklenir. EPOX IN 25 (epoksi reçine), kılcal damarlarda 
arttırılan pompa basıncıyla değil, kendinin kapiler basıncıyla ilerler.

Sarfiyat
Kullanım yerine göre değişkenlik gösterir.

Ambalaj
A bileşeni: 6,67 kg + B bileşeni: 3,33 kg = 10 kg set
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PUR IN 24
Poliüretan Esaslı, Çift Komponentli 
Beton Enjeksiyon Sistemi

Tanımı
PUR IN 24, poliüretan esaslı, iki bileşenli, su ile reaksiyona girerek şişen ve hacmini 10 - 15 
kat arttıran enjeksiyon sistemidir.

Kullanım Alanları
• Tünel, köprü, perde beton ve benzeri yapıların duvar veya zemin betonunda oluşmuş
 boşluk ve çatlaklardaki su sızıntılarının durdurulmasında, 
• Soğuk derzlerin yalıtımında, 
• Su depolarında ve yüzme havuzlarında, 
• Bodrumların içten yalıtımında kullanılır.

Avantajları
• Uygulandığı yüzeydeki su sızıntılarını durdurur, iyi bir su izolasyonu sağlar.
• Hacmini kaybetmeden uygulandığı yüzey çatlağını doldurur.
• Rutubetli betona dahi güvenle uygulanabilir.
• Negatif yönden gelen suya karşı bariyer oluşturur.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Uygulamadan önce, Paker enjeksiyon dübelleri, çatlağa 45° açı ile yerleştirilir Dübel aralıkları 
15 - 20 cm aralığında olabilir.

Uygulama
A ve B bileşenleri ayrı olarak kendi kapları içinde düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. Daha 
sonra B bileşeni, A bileşeni üzerine yavaşça eklenerek 3-4 dakika boyunca düşük devirli bir 
karıştırıcı yardımıyla homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. PUR IN 24, düşük 
basınçla mekanik pompa yardımıyla enjekte edilir. Düşük viskoziteli sıvı karışım uygulandığı 
yerde kimyasal reaksiyon ile hızlı bir şekilde genişleyerek katı köpük haline gelir. Reaksiyon 
süresi 45 sn.dir.

Sarfiyat
Kullanım yerine göre değişkenlik gösterir.

Ambalaj
A bileşeni: 20 kg + B bileşeni: 2 kg = 22 kg set
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WALL CL 100
Küf Önleyici Duvar Emprenye Astarı

Tanımı
Boyanmış ya da boyasız yüzey üzerine, yüzeydeki organik oluşumların temizlemesi ve 
korunması amacıyla kullanılan su bazlı solüsyondur.

Kullanım Alanları
İç ve dış cephe mineral esaslı yüzeylerde kullanılır.

Avantajları
• Yapıyı küf yapıcı mikroorganizmalara karşı korur.
• Boya uygulama öncesi yüzeyi hazırlar.

Uygulama Yöntemi
Yüzey Hazırlığı 
Yüzey ıslak sert kıllı bir fırça ile temizlenir ve kuru bir bez ile silinir. 

Uygulama
WALL CL 100 kullanıma hazırdır, inceltilmez. Yumuşak tüylü bir fırça ile uygulama yapılır. 
Püskürtme yolu ile uygulama yapılmaz. Yüzey tamamen kuruduktan sonra astar ve boya 
uygulamasına geçilebilir. 

Sarfiyat
1 kg ile yüzey cinsi ve emiciliğine göre yaklaşık 5-10 m2 alan temizlenebilir.

Ambalaj
1 kg ve 5 kg’lık ambalajlarda
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Tanımı
Saf polipropilen veya saf polyester esaslı elyafların iğnelenmesi ve ısıl işlem uygulanması 
yöntemiyle üretilen, örgüsüz tekstil ürünüdür. 

Kullanım Alanları
• Yüksek delinme dayanımı nedeniyle; teras çatı uygulamalarında ısı yalıtım levhalarının
 üzerinde kullanılarak, altta kalan malzemeleri darbelerden korur, malzemelerin farklı
 çalışmalarına imkan sağlar ve çimento şerbetinin aşağıya akmasını engeller.
• Basıncı yayıcı etkisi özelliğinden dolayı bina temellerinde, su yalıtım uygulamalarını korumak
 için kullanılır.
• Açık arazilerde uygulanan geomembranları, delinme ve aşırı sürtünmeden kaynaklanan
 yırtılma veya zedelenmelere karşı korur.
• Ayırma, filtrasyon ve koruma amaçlı olarak binalarda, ulaşım yapılarında, tünellerde,
 baraj ve sulama kanallarında, göletlerde, katı atık saha inşaatları ile spor alanlarında
 kullanılmaktadır.

Avantajları
• Saf elyaf kullanılarak üretilmiştir.
• Sık iğneleme ve üstün üretim teknolojisi ile elyafların homojen bir şekilde dağılımının
 sağlandığı bir yapıya sahiptir.
• 6 m genişliğe kadar üretim imkanı ile büyük alanlarda minimum üst üste bini yapılarak,
 malzeme, işçilik tasarrufu ve hızlı uygulama avantajı sağlanır.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
Hazırlanmış yüzeyin üzerine rulo halinde getirilen geotekstil, yüzeye tam teması sağlamak için 
gergin bir şekilde serilmelidir. Dolgu sırasında geotekstilin kaymasını önlemek için, bir önceki 
geotekstilin altına en az 25 cm bindirilerek uygulanmalıdır.

Ambalaj
En : 1 m - 6 m arası
Ağırlık : 100 - 1200 gr/m2 arası
Boy : 25 m veya üstü
Renk : Beyaz, siyah, gri, kırçıllı 

GEOTEXTILE
Örgüsüz Polyester ve Polipropilen Geotekstil
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DRAIN-B
HDPE Esaslı, Koruma ve Drenaj Levhası

Tanımı
Yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiş (HDPE), bitki köklerine ve çürümeye karşı dayanıklı, 
perde duvarını sudan ve rutubetten koruyarak topraktan ayıran koruyucu tabakadır. 400, 500 
ve 600 gr/m2 olarak üretilmektedir.

Kullanım Alanları
Binaların temel ve perde yalıtımında uygulanan su ve ısı yalıtımlarını koruma amaçlı kullanılır.

Avantajları
• Toprak yükünün verdiği basıncın eşit dağılımını sağlar. 
• Bitki kökleri ve çürümeye karşı dayanıklıdır.
• Su yalıtımını, toprak olgusu yapılırken oluşabilecek zararlardan korur.
• Kabarcıklar arasında kalan hava, perde duvarının nefes almasını sağlar.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
DRAIN-B’yi su yalıtım katmanının yaklaşık 15 cm yukarısından olacak şekilde ve üzerindeki 
kabarcıklar uygulama yapılan yüzeye bakacak şekilde yerleştiriniz. Uygulama yapılan yüzeyin 
üst kısmında yaklaşık 20 cm ara ile noktasal olarak sabitlenmeli veya baskı profili ile yüzeye 
tutturulmalıdır. Montaj yaparken yalıtımın delinmemesine dikkat edilmelidir. Levha birleşim yerlerinde 
en az 20 cm bindirme yapılmalı ve ilave sabitleme elemanları kullanılarak önlem alınmalıdır. 

Ambalaj
2 m x 20 m rulo halindedir.
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PVC WATERSTOP
Derz Sızdırmazlığı için PVC Esaslı Su Tutucu Bant

Tanımı
PVC WATERSTOP, Polivinilklorür (PVC) reçinesi, stabilizan, plastifiyan ve antioksidan 
boyar maddelerden elde edilen karışımlarla, uygun ısı ve basınçta ekstrüderde eritilip, 
şekillendirilerek üretilirler. TS 3078, ASTM, DIN, BS, DSİ normlarına uygundur. 
PVC WATERSTOP, yüksek ve düşük su basıncına maruz kalan, beton yapılarda, görülen 
genleşme daralma, (yapı) derzlerin su geçirimsizliğini sağlamak ve beton bloklarda 
doğabilecek titreşim ve deformasyonlara engel olmak için kullanılır.

Kullanım Alanları
• Barajlarda, hidro elektrik ve termik santrallerinde, 
• Göletler, sulama kanalları, arıtma tesisleri, su depoları, su tasfiye tesisleri, yüzme
 havuzlarında,
• Köprü, metro inşaatları, viyadükler, istinat duvarları, rıhtımlar, zemine oturan döşeme ve
 temellerde, isale tünelleri, endüstriyel yapılarda kullanılabilir.

Avantajları
• Yüksek su basıncı için uygundur. 
• Şantiyede kolay kaynak yapılabilir.
• Uygulamaya bağlı olarak çok farklı ölçü ve tipleri mevcuttur.

Ambalaj
15 m, 20 m ve 25 m’lik rulolar halinde tip ve ölçüye bağlı olarak ambalajlanır.

Ürün teknik föylerini web sitemizden indirebilirsiniz.

 tip  Genişlik (cm) 15 15 15 20 20 20 20 23 23 25 25 25 25 30 30 30 30 35 50 50

 A  Kalınlık (mm)  4 5 7 5 6 7 10 7 10 5 6 8 10 6 7 9 10 8 8 10

 tip  Genişlik (cm) 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 23 25 25 25 25 25 30 30 30

 B  Kalınlık (mm)  5 7 8 10 4 5 6 7 8 10 10 5 6 8 9 10 6 8 10

 tip  Genişlik (cm) 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 30 32

 I  Kalınlık (mm)   3 4 5 4 5 6 8 4 5 6 8 4 5 6 7 8 6

 tip  Genişlik (cm) 20 22 25 25 25 25 30 30 30 32 35 35 50 50

 OL  Kalınlık (mm)   5 4 5 6 7 8 7 8 9 8 8 10 8 10

 tip  Genişlik (cm) 20 25 25 25 25 30 30 30 40

 M  Kalınlık (mm)  8 5 6 8 10 6 7 8 10

 tip Genişlik (cm) 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25

 V  Kalınlık (mm)  3 4 5 3 4 5 6 7 8 4

 tip  Genişlik (cm) 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 35 35 35 50

 Y  Kalınlık (mm)   3 4 5 3 5 6 8 4 6 8 6 8 10 4

 tip  Genişlik (cm) 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 35 35 35 50

 YO  Kalınlık (mm)   3 4 5 3 5 6 8 4 6 8 6 8 10 4

 tip  Genişlik (cm) 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 35 35 35 50

 YI  Kalınlık (mm)   3 4 5 3 5 6 8 4 6 8 6 8 10 4

 tip  Genişlik (cm) 15 15 15 20 20 22 25 26 30 32

 O  Kalınlık (mm)  3 4 5 4 5 4 5 5 5 6

 tip  Genişlik (cm) 20 20 20 20 24 24

 AK  Kalınlık (mm)   2 2.5 3 4 3 4
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PROFILE AL
Alüminyum Yalıtım Baskı Profili

Tanımı
Yalıtım uygulamalarında, yalıtım koruma levhalarını (drenaj levhaları) sabitleme amacıyla 
kullanılan baskı çıtalarıdır. İstenilen ölçüde ve ebatta profiller yapılabilir.

Ambalaj
Boy: 3 m

B-ROD
Derz Dolgu Fitili

Tanımı
B-ROD, kapalı hücre yapılı ekstrüzyon ile üretilen polietilen esaslı, derz dolgu profilidir.

Kullanım Alanları
• Derz ve dilatasyonların izolasyonunda kullanılan dolgu kimyasallarının desteklenmesinde,
• Yapıda kapı ve pencerelerin duvarla birleşme yerlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Avantajları
• Esnektir ve çok kolay biçimde sıkıştırılabilir. 
•  Hava ve suyu geçirmez. 
•  Koku yapmaz.
• Derze uygulanan mastik sarfiyatını önler.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
Derz dolgu fitili, derz genişliğinden %30 daha kalın seçilir ve sıkıştırılarak derze yerleştirilir. 
Üzeri poliüretan, polisülfid, akrilik vb. esaslı maddelerden oluşan kimyasal derz dolgular ile 
kaplanır.

Ambalaj
6 mm’den 100 mm’e kadar çeşitli ölçülerdeki çaplarda bulunur.
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FIBER
Beton Donatı Elyafı

Tanımı
FIBER, % 100 polipropilen liflerden oluşan, beton karışımında homojen dağılarak suda 
çözünmeyen, çimento esaslı ürünlerin rötre ve büzülme çatlaklarını azaltan ve aşınma 
dayanımını iyileştiren beton elyafıdır.

Kullanım Alanları
• Beton, şap, prekast kaplama elemanları ile sıva harcında kullanılan üniversal bir üründür.
• Tünellerde kullanılan kaplama betonunda pasif yangın koruyucu olarak,
• Tamir, sıva, tesviye ve izolasyon amaçlı çimento esaslı harçlarda,
• Otopark ve rampa betonlarında,
• Saha betonlarında,
• Isıl gerilmelere maruz kalacak betonlarda kullanılır.

Avantajları
• Betonun rötre ve büzülme çatlaklarını önemli ölçüde azaltır.
• Yüzey dayanımını arttırır.
• Yüzeyi korozyondan korur.
• Fiyat performans avantajlıdır.
• Çekme mukavemetini arttırır.
• Alkali dirençlidir..

Sarfiyat
450 - 1200 g/m3 

Ambalaj
3/6/12/18 mm uzunluklarında lifler, 600 g ve 900 g paketlerde
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B-SELF TAPE AL
Bitüm Esaslı, Kendinden Yapışkanlı Su Yalıtım Bandı

Tanımı
B-SELF TAPE AL, bitüm esaslı, soğuk uygulamalı, üst yüzü alüminyum folyo ya da renkli 
mineral kaplamalı, alt yüzü kendinden yapışkanlı olan su yalıtım bandıdır.

Kullanım Alanları
Ahşap, metal, cam, plastik, sıva, beton gibi her türlü yüzeye yapışarak yalıtım sağlar.

Avantajları
• Üst yüzeyindeki alüminyum folyo ve doğal mineral kaplama sayesinde UV dayanımlıdır.
• Esnek yapısı sayesinde eğik yüzeylerde dahi kolayca uygulanır.
• Bitümle temasa uygundur.
• Kendinden yapışkanlıdır.
• Kolay uygulanabilir.
• Geniş uygulama alanına sahiptir.

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz 
kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. 
Beton, sıva, sunta gibi emici yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarda B PR 101 bitüm esaslı 
astar kullanımı önerilmektedir.

Uygulama
B-SELF TAPE AL in bir yüzündeki sökülebilir film tabakası soyularak uygulama yapılacak 
yüzeylere sıkıca bastırılır. Bandın bastırılarak uygulama yüzeyine her noktada tam olarak 
temas etmesi sağlanmalıdır. 

Ambalaj
Genişlik: 10-15-20-30 cm 
Uzunluk: 10 m 
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PH 127 K
Keçe Taşıyıcılı, Elastik Pah (Yalıtım) Bandı

Tanımı
Pahların ve çatlakların yalıtımında kullanılan; enlemesine esnek, uzunluğuna sağlam, orta 
kısmı temoplastik elastomer (TPE) ile kaplı, polipropilen keçe taşıyıcılı, elastik yalıtım pah 
bandıdır.

Kullanım Alanları
• Genleşme derzlerinde,
• Zemin ve duvar bölgelerinin izolasyonunda,
• Köşe ve pah yalıtımında,
• İç mekanlarda (ıslak zeminlerde) tuvalet ve banyoların duvar ve zemin birleşim noktalarının
 su yalıtımında,
• Dış mekanlarda, yapı ayrımlarında ve konstruksiyon derzlerinin izolasyonunda uygulanır. 

Avantajları
• Kullanımı kolaydır.
• Yüksek su ve termal dayanımı vardır.
• Yırtılmaya karşı yüksek mukavemet gösterir.
• Sıcaklık farklılıklarında elastikiyetini korur.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
Köşelerde kullanılacak yalıtım malzemesinin ilk kat uygulaması yapıldıktan sonra, PH 127 K 
pah bandının keçeli olan yan kanatları, yalıtım malzemesi yaş iken yüzeye yerleştirilir. Bandın 
üzerine mala veya fırça ile hafifçe bastırılarak yalıtım malzemesinin içine gömülür. 
PH 127 K’nın üzeri ikinci kat yalıtım malzemesi uygulanarak tamamen kapatılır. Yalıtım 
malzemesinin orta kısımdaki kauçuk kısım ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Bant bu 
sayede yapının hareketlerini köprüleyebilecektir.

Ambalaj
Genişlik: 120 mm 
Uzunluk: 50 m/rulo
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PH 127
File Taşıyıcılı, Elastik Pah (Yalıtım) Bandı

Tanımı
Elastik, termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polyester file taşıyıcılı, genleşme derzlerinin ve 
köşelerin yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır.

Kullanım Alanları
• Genleşme derzlerinde,
• Zemin ve duvar bölgelerinin izolasyonunda,
• Köşe ve pah yalıtımında,
• İç mekanlarda (ıslak zeminlerde) tuvalet ve banyoların duvar ve zemin birleşim noktalarının
 su yalıtımı için kullanılır.

Avantajları
• Kullanımı kolaydır.
• Yüksek su ve termal dayanımlıdır.
• Yırtılmaya karşı yüksek mukavemet gösterir.
• Sıcaklık farklılıklarında elastikiyetini korur.

Uygulama Yöntemi
Uygulama
Köşelerde kullanılacak yalıtım malzemesinin ilk kat uygulaması yapıldıktan sonra, PH 127 
pah bandının fileli olan yan kanatları, yalıtım malzemesi yaş iken yüzeye yerleştirilir. Bandın 
üzerine mala veya fırça ile hafifçe bastırılarak yalıtım malzemesinin içine gömülür. PH 127’nin 
üzeri ikinci kat yalıtım malzemesi uygulanarak tamamen kapatılır. Yalıtım malzemesinin orta 
kısımdaki kauçuk kısım ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Ambalaj
Genişlik: 120 mm 
Uzunluk: 50 m/rulo

PH 127
Pah Bandı

PH 128
İç Köşe Manşet

PH 129
Dış Köşe Manşet
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PH SELF
Butil Esaslı, Kendinden Yapışkanlı, 
Yalıtım Bandı

Tanımı
PH SELF, butil esaslı, tek tarafı veya çift tarafı yapışkanlı olarak üretilen, kendinden yapışkanlı 
pah bandıdır. Tek taraflı bantlar, alt kısmı yapışkanlı, üst kısmı örgüsüz keçe veya çıkartılabilir 
kağıt muhafazalı olarak yapılabilir.

Kullanım Alanları
• İç mekan fayans ve plaka kaplamalarında,
• Islak hacimlerin yalıtımında,
• Zemin-duvar birleşim noktalarındaki pahlarda ve derz yalıtımında kullanılır.

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz 
kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.

Uygulama
Arka kısımdaki silikon kağıt tabakası soyularak uygulama yapılacak yüzeylere sıkıca bastırılır. 
Rulo veya el yardımı ile keçe kısımları bastırılarak uygulama yüzeyine her noktada tam olarak 
temas etmesi sağlanmalıdır. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra üzerine su yalıtımı ürünü 
uygulanarak yalıtım tabakası oluşturulmalıdır.

Ambalaj
Kalınlık: 1 mm’den 3 mm’e kadar birçok ölçüde yapılabilir.
Genişlik: 25 mm’den 250 mm’e kadar birçok ölçüde yapılabilir.
Uzunluk: 10 m, 20 m
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LDPE MEMBRANE
Kök Önleyici PE Folyo 

Tanımı
Düşük yoğunluklu polietilen malzemeden üretilmiş, bitki köklerine karşı dayanıklı siyah renkli 
bir örtüdür. 200 mikron’dan 500 mikron’a kadar birçok kalınlıkta yapılabilir. 

Kullanım Alanları
Yeşil çatılarda bitki ve ağaç köklerinin yalıtıma zarar vermesini önlemek ve ayrıca iki beton 
arasında buhar kesici amaçlı olarak kullanılan çok yönlü bir malzemedir. 

Avantajları
• Bitki köklerinin yalıtıma zarar vermesini engeller.
• İki beton arasında kullanılarak alttan gelen nemin ve buharın yukarı çıkmasını engeller.

Ambalaj
En: 4 m 
Uzunluk: 25 m
Diğer ölçülerde de yapılabilir.
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