
Tan›m›:
Aktif su kaçaklar›n›n yal›t›m› ve tamirat›nda 
kullan›lan, su ile reaksiyona girdiğinde 2 - 3 dakika 
içerisinde sertleşen ve yüksek aderans sağlayan, 
özel tip çimento ve kimyasal katk›lar içeren polimer 
takviyeli toz bir yal›t›m malzemesidir. 

Kullan›m Alanlar›:
• ‹ç ve d›ş mekânlarda,
• Her türlü mineral esasl› yüzeyde, 
• Aktif su kaçaklar›n›n izolasyonunda,
• ‹zolasyon öncesi mevcut su kaçaklar›n›n t›kanmas›nda,
• Statik (durağan) çatlaklar›n tamirinde,
• Temellerde,
• Kal›p içi gergi demir boşluklar›n›n t›kanmas›nda,
• Bodrum katlar›n›n iç taraftan yal›t›m›nda,
• Köşelere pah yap›lmas›nda kullan›l›r.

Avantajlar›:
• H›zl› sertleşerek su geçirimsizlik sağlayan, 

çatlamayan bir üründür.
• 15 - 20 dakika sonra üzerine çimento bazl› 

malzemeler uygulanabilir.
• Rötre yapmaz, su kaç›rmaz.
• H›zl› donan ve su kaçaklar›n› kolayca t›kayan bir 

harç oluşturur.
• Ak›ş halindeki suyu çok k›sa zaman içerisinde 

durdurur.
• Kullan›lmas› kolay, zehirsiz bir üründür.
• Klor içermez, demir donat›y› korozyona uğratmaz.

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
• Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, 

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

• Mevcut çatlak ve delikler 20 mm derinliğe kadar 
genişletilmelidir. Köşeler dik kenarl› olarak   
kesilmelidir. 

Harc›n Haz›rlanmas›:
2 - 3 dakika içerisinde tüketebileceğiniz kadar 
AQUASTOP’u temiz bir kab›n içerisindeki su ile 
kar›şt›rarak kullan›ma haz›r hale getiriniz. Su oran› 
AQUASTOP’un ağ›rl›ğ›n›n %24’ü ile %29’u aras›nda 
olmal›d›r. 30 saniyeden fazla kar›şt›rmay›n›z. Haz›rlanan 
kar›ş›m parçalanmadan yoğrulabilen bir k›vamda 
olmal›d›r. Suyun s›cakl›ğ›na dikkat ediniz, soğuk 
havalarda ›l›k veya s›cak su kullan›n›z.

Uygulama Bilgileri:
• Haz›rlanan harç ›s›nmaya başlar. Yeterince ›s›nd›ktan 

sonra harc› elinizle konik şekle getirerek tek 
hareketle deliği t›kay›n›z ve elinizle kuvvet 
uygulayarak yaklaş›k 2 dakika boyunca bast›r›n›z.

• AQUASTOP tamamen sertleştikten sonra elinizi 
çekiniz.

• Tek seferde kapat›lamayacak kadar büyük deliklerin 
tamiri için bu işlemi d›şar›dan deliğin merkezine 
doğru ilerleyerek birkaç kez tekrarlay›n›z.

Tüketim:
1 lt hacim için yaklaş›k 2 kg

Dikkat:
• Mutlaka plastik eldiven kullan›n›z.
• +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.

• Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su 
ilavesi yapmay›n›z.

• AQUASTOP çok h›zl› priz ald›ğ› için yaklaş›k
   2 - 3 dakika içerisinde tüketebileceğiniz kadar 
   kar›ş›m haz›rlay›n›z.
• AQUASTOP esnek değildir. Dinamik (hareketli) 

çatlaklar›n tamirinde ve t›kanmas›nda kullan›l›rsa 
daha sonra çatlamalar oluşabilir.

• Uygulamadan hemen sonra uygulama ekipmanlar›n› 
su ile temizleyiniz.

• Uygulama yap›ld›ktan sonra yaklaş›k 15 dakika 
süreyle nemli tutulmal›d›r. Kuru yüzeylerde bu 
süre yaklaş›k 30 dakika olmal›d›r.

Ambalaj:
5 kg’l›k plastik kovalarda

Raf Ömrü:
Rutubetsiz ortamda ve ağz› aç›lmam›ş ambalaj›nda 
6 ay süre ile saklanabilir. 

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.

Teknik Özellikleri
Görünüş : Gri renkli ince toz
Toz Yoğunluk : ~ 1,10 kg/lt 
Su Kar›ş›m Oran› : 1,20 - 1,45 lt su / 5 kg toz
 Priz Süresi : ~ 3 dakika
Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +35°C aras›
 Bas›nç Dayan›m› : 30 dakika ≥ 6 N/mm2 (TS EN 12190)
   24 saat    ≥ 10 N/mm2 (TS EN 12190)
   28 gün     ≥ 30 N/mm2 (TS EN 12190)      

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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