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Tan›m›:
Elastik, termoplastik elastomer esasl›, polyester 
file taş›y›c›l›, yap› ve genleşme derzlerinin yal›t›m›nda 
kullan›lan elastik derz yal›t›m band›d›r.

Kullan›m Alanlar›:
• ‹ç ve d›ş mekânlarda,
• Havuz, su deposu, banyo, WC gibi ›slak mekânlarda 

fayans, seramik ve su yal›t›m› uygulamalar›ndan 
önce,

• Su deposu, havuz gibi boru giriş-ç›k›ş uygulama 
detaylar›nda,

• Balkon ve teraslardaki dik dönüşlerde, sürme 
esasl› su yal›t›m malzemelerinin katmanlar› 
aras›nda,

• Döşemelerde ve perdelerde oluşan dinamik 
(hareketli) çatlaklar›n ve soğuk derzlerin 
yal›t›lmas›nda kullan›l›r.

Avantajlar›:
• Sürme esasl› su yal›t›m malzemeleri ile birlikte 

kullan›larak donat› takviyesi sağlar.
• Kolayca kesilir ve her türlü su yal›t›m› detay›nda 

kolayl›kla uygulan›r.
• Y›rt›lmaz, darbelere ve eğilmelere karş› mukavemet 

gösterir.
• Birçok kimyasal maddeye karş› dayan›kl›d›r.
• Ekonomiktir.

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.

Uygulama Bilgileri:
• Uygulama yap›lacak yere ve ortam şartlar›na 

uygun su yal›t›m malzemesi seçilmelidir.
• Yüzeye su yal›t›m malzemesi sürülmeden önce 

IMPERMO PVC Pah Band› uygulama yap›lacak 
yere göre ölçüsü al›narak kesilir ve uygulamaya 
haz›r şekilde saklan›r.

• Sürme esasl› su yal›t›m malzemesinin ilk kat› 
sürüldükten sonra IMPERMO PVC Pah Band› 
soğuk derz, köşe ve yatay-dikey birleşim yerleri ve 
dinamik çatlaklar›n üzerine serilir. Pah band›n›n 
su yal›t›m malzemesinin içerisine gömülmesi için 
yal›t›m›n ilk kat› biraz fazla sürülmelidir.

• IMPERMO PVC Pah Band› 5 cm bini yap›larak 
uygulanmal›d›r.

• Sonras›nda IMPERMO PVC Pah Band›’n›n üzerine 
ikinci kat su yal›t›m malzemesi sürülerek üzeri 
tamamen örtülmeli ve yal›t›m sonland›r›lmal›d›r.

Tüketim:
Metretül

Dikkat:
• Uygulama sonras›nda pah band›n›n üzerinin 

tamamen örtüldüğünden emin olunuz.
• Serin ve kuru ortamda depolay›n›z.
• Ürüne yang›n›n s›çramas› halinde su jeti ile 

y›kay›n›z  ve CO2 köpük uygulamas› yaparak 
yang›n› söndürünüz.

• Kapal› alanlarda, güneş ›ş›ğ›ndan uzakta depolay›n›z 
ve dondan koruyunuz.

• S›cakl›ğ›n yüksek olduğu ortamlarda uygulanmas›  
tavsiye edilmez.

Ambalaj:
50 metrelik rulo halindedir. 100/50 mm ve 120/70 mm 
ebatlar›nda iki farkl› çeşidi vard›r.

Sağl›k ve Emniyet:
Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına 
uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora 
başvurunuz. Aç›k alevle yaklaşmay›n›z ve uygulama 
s›ras›nda sigara içmeyiniz. Çocuklar›n erişemeyeceği 
yerlerde saklay›n›z.

Teknik Özellikleri
Görünüş : Ortas› mavi - gri, kenarlar› beyaz rulo bant
Ürün Ağ›rl›ğ› : 27 g/m (100/50) mm, 35 g/m (120/70) mm 
Et Kal›nl›ğ› : 0,67 mm (100/50) mm, 0,56 mm (120/70) mm
Genişlik : 100 mm (50 mm termoplastik elastik k›s›m)
   120 mm (70 mm termoplastik elastik k›s›m)
Boyuna Kopma Uzamas› : %29 (DIN EN ISO 527-3)
Enine Kopma Uzamas› : %125  (DIN EN ISO 527-3)
Maksimum Patlama Bas›nc› : 3 bar pozitif
UV Dayan›m› : Minimum 500 saat (DIN EN ISO 4892-2) 
Servis S›cakl›ğ› : -30°C / +90°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.

Ürün Kodu: 100 mm: 69001, 120 mm: 69002


