
Tan›m›:
AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper Elastik 
‹zolasyon Malzemesi’nin akrilik esasl› B bileşenidir. 
Su yal›t›m malzemelerine veya seramik yap›şt›r›c›lar›na 
kat›larak su geçirimsizlik, esneklik ve yüksek aderans 
sağlar.

Kullan›m Alanlar›:
• ‹ç ve d›ş mekânlarda,
• Yatay ve düşey uygulamalarda,
• Çimento esasl› seramik yap›şt›r›c›lar›na kar›şt›r›larak 

d›ş mekânlarda ve yerden ›s›tmal› sistemlerde,
• Kapl›calarda, içme suyu depolar›nda ve yüzme 

havuzlar›nda, 
• D›ş cephe kaplamalar›nda, 
• Seramik üzerine seramik yap›şt›r›lmas›nda 

kullan›l›r.                      

Avantajlar›:
• Çok yüksek yap›şma performans› vard›r.
• Yüksek stabilite sağlar, düşey uygulamalarda 

sarkma yapmaz.
• Çok esnektir.
• Şap ve seramik alt›nda su geçirimsiz bir tabaka 

oluşturur.
• S›cak ve soğuk hava şartlar›na dayan›kl›l›k sağlar.
• Emici ve emici olmayan yüzeylerde aderans› 

kuvvetlendirir.

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
• AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper  

Elastik ‹zolasyon Malzemesi’nin B bileşeni 
olarak kullan›ld›ğ› zaman yap›lacak yüzey haz›rl›ğ› 
için 25. sayfaya bak›n›z.

• Seramik yap›şt›r›c›lar› ile birlikte kullan›ld›ğ› 
zaman yap›lacak yüzey haz›rl›ğ› için ilgili seramik 
yap›şt›r›c›s›n›n bölümüne bak›n›z.

Uygulama Bilgileri:
• AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper  

Elastik ‹zolasyon Malzemesi’nin B bileşeni 
olarak kullan›ld›ğ› zaman uygulama bilgileri için  
25. sayfaya bak›n›z.

• Seramik yap›şt›r›c›lar› ile birlikte kullan›ld›ğ› 
zaman ise uygulama bilgileri için ilgili seramik 
yap›şt›r›c›s›n›n bölümüne bak›n›z.  

Tüketim:

Karışım Oranları Tablosu AQUACEMENT® 
2K 207 B Bileşeni Su Miktarı Toplam Sıvı

AQUACEMENT® 2K 207 A Bileşeni (20 kg) 7 kg - 7 kg

Fayans ve Seramik Yapıştırma Harçları (25 kg) 2 kg 4,6 - 5,6 lt 6,6 - 7,6 kg

Granit Seramik Yapıştırma Harçları (25 kg) 2 kg 4,2 - 5,2 lt 6,2 - 7,2 kg

Dikkat:
• AQUACEMENT 2K 207 Çift Bileşenli Süper 

Elastik ‹zolasyon Malzemesi bölümüne bak›n›z.
• ‹lgili seramik ve granit yap›şt›r›c›s› bölümüne 

bak›n›z.

Ambalaj:
7 kg’l›k plastik bidonlarda

Raf Ömrü:
Ağz› aç›lmam›ş ambalaj›nda 12 ay süre ile saklanabilir. 
Kullan›m öncesi çalkalay›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.

Teknik Özellikleri
Görünüş : Beyaz renkli s›v› 
S›v› Yoğunluk : ~ 1,03 kg/lt 
Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +35°C aras› 
Esneklik : Çok iyi
 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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