
Tan›m›:
Çimento ve akrilik esasl›, süper elastik, çatlak 
köprüleme özelliği olan, çift bileşenli su yal›t›m 
malzemesidir. Yal›t›m sağlamak için iki bileşenin 
birbiri ile kar›şt›r›lmas› gereklidir. Pozitif ve negatif 
su bas›nc›na dayan›kl›d›r. 

Kullan›m Alanlar›:
• ‹ç ve d›ş mekânlarda,
• Yatay ve düşey uygulamalarda,
• Temel perde yal›t›m›, istinat duvarlar› ve bodrum 

yal›t›m› gibi harekete, titreşime ve hafifçe 
oturmalara maruz kalan yerlerde,

• Su depolar› ve yüzme havuzlar›nda (üzeri kaplanmak 
şart› ile),

• Balkon ve teras çat›lar›n yal›t›m›nda (üzeri kaplanmak 
şart› ile),

• Asansör çukurlar›nda,
• Sarn›çlar, sulama kanallar›, rögarlar, beton 

borularda,
• Banyo ve mutfak gibi ›slak hacimlerde,
• Kapl›ca, hamam gibi tesislerde,
• Çiçeklik yal›t›m›nda kullan›l›r.                                  

Avantajlar›:
• En az 3 mm kal›nl›ğ›nda uyguland›ğ›nda +23°C’de 

1,50 mm’ye kadar; katlar aras›nda file ile takviye 
edildiğinde 1,75 mm’ye kadar çatlak örtme özelliği 
bulunmaktad›r. (EN 14891) Çatlak köprüleme 
özelliği -5°C’de dahi 0,75 mm’nin üzerindedir.

• Negatif (2 bar) ve pozitif (5 bar) su bas›nc›na 
dayan›kl›d›r.

• Yatay ve düşey yüzeylerde f›rça, rulo, mala veya 
püskürtme makinesi ile kolayca uygulan›r.

• Kürünü ald›ktan sonra ani s›cakl›k değişimlerinden 
etkilenmez. Donma çözünme döngüsüne dayan›kl›d›r.

• Eksiz ve derzsiz bir su yal›t›m› sağlar.
• Yüksek performansl› su geçirimsizlik sağlar. 
• Tam esnektir, büzülmez ve çatlamaz.
• Su buhar› geçirimli olup betonun nefes almas›n› 

sağlar. 
• Zehirsizdir, içme suyu depolar› için idealdir.
• Esnekliği ve yüksek yap›şma özelliği sayesinde 

seramik ve şap alt›nda mükemmel bir yal›t›m 
tabakas› oluşturur. 

• Beton yüzeyleri karbonatlaşma ve klorürden korur.    

Yüzeyin Haz›rlanmas›:
• Yüzeyin 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.

• Uygulama yüzeyi suya doyurulmal› ve uygulama 
esnas›nda nemli kalmas› sağlanmal›d›r.

• Dik köşeler uygun şekilde pahlanmal›d›r.

Harc›n Haz›rlanmas›:
• 10 kg B bileşeni temiz bir plastik kaba konur. 25 kg  

A bileşeni yavaşça s›v›ya ilave edilir ve haricen su 
kat›lmadan tercihen 400 - 600 devir/dk’l›k düşük 
devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde  
kar›şt›r›l›r. 3 - 5 dakika dinlendirme süresinden 
sonra 30 saniye daha kar›şt›r›l›r ve uygulamaya 
geçilir.

• Kaptaki kar›ş›m 30 dakika içerisinde tüketilmeli ve 
bu süre aş›lm›şsa harç kullan›lmamal›d›r. 

Uygulama Bilgileri:
• AQUACEMENT 2K 251 Çift Bileşenli Süper Elastik 

‹zolasyon Malzemesi yüzeye birbirine dik gelecek 
şekilde en az iki kat uygulan›r. ‹lk kat uygulamadan 
sonra +20°C’de en az 5 - 6 saat beklenmeli, bu 
süre 24 saati aşmamal›d›r. ‹kinci kat, birinci kat 
henüz tam kurumadan uygulanmal›, eğer birinci 
kat kurumuş ise, ikinci kat sürülmeden yüzey tekrar 
hafifçe nemlendirilmelidir. ‹kinci kat uygulama 
yap›ld›ktan sonra yüzey 3 gün boyunca güneşe ve 
h›zl› kurumaya karş› korunmal›d›r.

• Uygulama esnas›nda iki kat aras›na IMPERMO 
Su Yal›t›m Filesi kullan›lmas› tavsiye edilir. File 
kullan›m› ürünün taş›y›c›l›k özelliğini artt›r›r.

• Ürün 3 gün sonra mekanik dayan›m kazan›r, 7 gün 
sonra su geçirimsiz hale gelir. Son dayan›m›n› 14 
gün sonra kazan›r.

• Üzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karş›  
korunmal›d›r.

Tüketim:
Her katta 1,25 - 1,50 kg/m2 uygulan›r, 1 mm kal›nl›k 
elde edilir. En az iki kat sürülmelidir (2,50 - 3 kg/m2). 
Yüksek koruma gereken yerlerde üç kat uygulanmas› 
tavsiye edilir (3,75 - 4,50 kg/m2).
 
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.

• Kar›ş›ma haricen su katmay›n›z.
• Her zaman toz bileşen, s›v› bileşene ilave edilmelidir.
• Uygulama s›ras›nda yaş film kal›nl›ğ› tek kat için  

2 mm’yi aşmamal›d›r.

Ambalaj:
A Bileşeni: 25 kg’l›k kraft torbalarda
B Bileşeni: 10 kg’l›k plastik bidonlarda

Raf Ömrü:
Rutubetsiz ortamlarda 10 kat istif ile palet üzerinde 
12 ay boyunca saklanabilir. S›v› bileşenini kullan›m
öncesi çalkalay›n›z ve 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 : A Bileşeni: Gri renkli ince toz, B Bileşeni: Beyaz renkli s›v›
Yoğunluk : A Bileşeni: ~ 1,40 kg/lt, B Bileşeni: ~ 1,07 kg/lt
Kar›ş›m Oran› : 10 kg s›v› / 25 kg toz
Kap Ömrü : 30 dakika
Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +35°C aras›
Esneklik : Çok iyi
Bas›nçl› Su Dayan›m› : 5 bar pozitif (DIN 1048) / 2 bar negatif (EN 14891)
Yap›şma Dayan›m› : ≥ 1 N/mm2 (EN 1348) (28 gün) 
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği : w < 0,1 kg/(m2.h0,5) (EN 1062-3); 0,018 kg/(m2.h0,5) (TS 4045)
Dinlendirme Süresi : 3 - 5 dakika
Kullan›ma Alma Süresi : Mekanik Dayan›m: 3 gün, Su Geçirimsizlik: 7 gün
Üzerinin Kaplanma Süresi : 3 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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