
Tan›m›:
Akrilik (elastomerik) reçine esasl›, tek bileşenli, 
UV dayan›ml›, esnek bir su yal›t›m malzemesidir.

Kullan›m Alanlar›:
• ‹ç ve d›ş mekânlarda,
• Yatay ve düşey yüzeylerde,
• Betonarme, galvaniz, çinko, alüminyum ve sac gibi  

değişik yüzeylerde,
• Banyo, mutfak gibi ›slak hacimlerde,
• Düz ve eğimli çat›larda,
• Baca kenarlar›, gizli dereler, saçak ve oluklarda,
• Teras ve balkonlarda kullan›l›r.

Avantajlar›:
• Kullan›ma haz›rd›r.
• Çok elastiktir, düşük s›cakl›klarda bile elastikiyetini 

korur.
• F›rça veya rulo ile kolay ve h›zl› uygulan›r.
• Yüksek aderans sağlar.
• Su buhar› geçirimli olup betonun nefes almas›n› sağlar.
• Su bazl› boyalar ile üzeri boyanabilir.
• UV dayan›ml›d›r.
• Sipariş üzerine çeşitli renklerde imal edilebilir.
• Ek yeri oluşturmaz.
• Solvent içermez, zehirsizdir. ‹çme suyu temas›na 

uygundur. 

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
• Uygulama yüzeyinin kürünü alm›ş olmas›na dikkat  

edilmelidir.
• Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, 

kür malzemesi, deterjan ve kal›p yağlar› gibi yap›şmay› 
önleyici maddelerden temizlenmiş olmal›d›r.

• Betonun zay›f k›s›mlar› tamir edilmeli, iyi tutunmam›ş 
s›valar sökülmeli, yüzey düzgün ve sağlam hale 
getirilmeli, binadaki statik çatlaklar AQUALATEX’li 
s›va veya REPA‹RGROUT EXPAN Yüksek 
Mukavemetli Rötresiz Grout Harc› ile tamir 
edilmelidir. Dinamik (hareketli) çatlaklar ise F‹XA’n›n 
uygun MS, hibrid ve poliüretan mastikleri ile tamir 
edilmelidir. Su gelen delikler AQUASTOP ile 
t›kanmal›d›r.

• Dik köşeler uygun şekilde pahlanmal›d›r.

Uygulama Bilgileri:
• AKR‹LAN 600 yüzeye f›rça veya rulo ile her kat 

yaklaş›k 1 - 1,5 mm film kal›nl›ğ› oluşturacak 
şekilde minimum iki kat uygulanmal›d›r.

• Hava koşullar›na bağl› olarak yaklaş›k 4 - 5 
saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diğer kat 
sürülmemelidir.

• Su bas›nc›na karş› veya gezilebilir çat›larda iki kat  
aras›na IMPERMO Su Yal›t›m Filesi veya keçe 
gibi taş›y›c›lar›n kullan›lmas› tavsiye edilir.

• AKR‹LAN 600, 5 gün sonra mekanik dayan›m 
kazan›r, 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir. Son 
dayan›ma 14 gün sonra ulaş›r.

• Delinmeye ve darbelere karş› korunmal›d›r.

Renklendirme ve Boyama:
AKR‹LAN 600 beyaz renkte üretilmektedir. Sipariş 
üzerine farkl› renklerde üretilebilir. Uygulama esnas›nda 
su bazl› pasta tipi pigmentler ile renklendirilebilir. Üzeri 
akrilik esasl› su bazl› d›ş cephe boyalar› ile boyanabilir.

Tüketim:
1 mm film kal›nl›ğ› için...................1,4 kg/m2

Teras çat›larda............................... 3 - 4 kg/m2

Gizli derelerde................................ 2 - 4 kg/m2

(En az iki kat sürülmelidir. Yüksek koruma gereken 
yerlerde üç kat uygulanmas› tavsiye edilir.)

Dikkat:
• +5˚C’nin altında ve +35˚C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 

uygulamadan kaçınınız.
• Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya 

direkt güneşe ve rüzgâra aç›k alanlarda uygulamadan 
kaç›n›n›z.

• AKR‹LAN 600 sürekli su bas›nc› alt›nda olan su 
depolar›, yüzme havuzlar› ve temel yal›t›m› için 
uygun değildir.

• Metal, cam gibi yüzeyler ile temas ettirmeyiniz.
Kal›c› bir lekelenmeye sebep olabilir.

• Islak ve rutubetli zemine uygulanmamal›d›r.
• Ürün uygulamas› bittiğinde veya ara verildiğinde 

kapağ›n› aç›k b›rakmay›n›z.

Ambalaj:
5 kg ve 15 kg’l›k plastik kovalarda

Raf Ömrü:
Ağz› aç›lmam›ş ambalaj›nda 12 ay süre ile 
saklanabilir. Kullan›m öncesi iyice kar›şt›r›n›z. 
Donmaya karş› koruyunuz.

Sağl›k ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve 
depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla 
temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve 
işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile 
yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta 
bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde depolanmalıdır.

ODTÜ Kimya Müh. Bölümü’nden BS 6920 
Standardı’na göre içme suyu temasına uygun 
raporludur. Rapor no: 2009.03.04.718/04

Teknik Özellikleri
Görünüş : Beyaz renkli akrilik kopolimer s›v›
S›v› Yoğunluk : ~ 1,30 kg/lt
 Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +35°C aras›
Kopmada Uzama : > %600 14 gün
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği : w < 0,1 kg/(m2.h0,5) (EN 1062-3)
CO2 Geçirgenliği : CO2 SD > 50 m (EN 1062-6)
Su Buhar› Geçirgenliği : S›n›f I SD < 5 (EN ISO 7783-2)
Katlar Aras› Bekleme Süresi : 4 saat (20°C)
Kullan›ma Alma Süresi : 5 - 7 gün
Servis S›cakl›ğ› : -20°C / +80°C   

Ürünler için verilen uygulama talimatlar› ve teknik değerler, 23±2°C s›cakl›k ve %50±5 bağ›l nemli ortam koşullar›nda, uluslararas› standartlara göre yapt›ğ›m›z testler ve 
tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullar›na bağl› olarak bu değerler değişebilir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düşük s›cakl›klar uzat›r.
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EN 1504-2

Kalite Sınıfı ve Belgeleri

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.509  

Ürün Kodu: 5 kg: 64105, 15 kg: 64115


