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Tan›m›:
Çimento ve bitüm emülsiyon esasl›, iki bileşenli, 
elastik ve su bazl› bir su yal›t›m malzemesidir. 
B‹TÜMF‹X BC 2K elyaf takviyeli, macunumsu, 
kürlendikten sonra esnek, aderans özelliği yüksek 
ve yaşlanma süresi uzun bir malzemedir. Çabuk 
kurur ve kuruduktan sonra sürüldüğü yüzeye kuvvetli 
bir şekilde yap›şarak suya ve neme karş› elastik, 
dayan›kl› ve suda çözülmez bir tabaka oluşturur. 

Kullan›m Alanlar›:
• ‹ç ve d›ş mekânlarda, 
• Yatay ve düşey yüzeylerde,
• Temel, istinat duvarlar› ve perde duvarlar›n 

korunmas› ve izolasyonunda,
• Bodrum ve mahzen gibi mekânlarda,
• Teras yal›t›mlar›nda kaplama alt›nda kullan›l›r.

Avantajlar›:
• Ekonomiktir.  
• Kuru ve az nemli yüzeylere iyi aderans sağlar.   
• Yüksek performansl› su geçirimsizlik sağlar. 
• Kal›c› elastikiyeti vard›r, k›lcal çatlaklar› kapat›r.
• Eksiz ve derzsiz bir su yal›t›m› sağlar.
• Pozitif su bas›nc›na dayan›kl›d›r.
• Yan›c› ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, 

kapal› yerlerde güvenle kullan›labilir.
• Tuzlara ve zay›f asitlere dayan›kl›d›r.
• Kumlama yapma kayd› ile üzeri s›va ve harç tutar. 

Kolay haz›rlan›r ve uygulan›r. Rötre çatlaklar›n› 
kolayca kapat›r.

• EPS, XPS gibi ›s› yal›t›m plakalar› B‹TÜMF‹X BC 2K’n›n 
üzerine direkt olarak yap›şt›r›labilir.

• Soğuk uygulamal›d›r, k›sa sürede kurur.
  
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.

• B‹TÜMF‹X BC 2K’n›n yüzeye daha iyi yap›şmas› 
için uygulama öncesinde B‹TÜMF‹X WP BASIC 
Bitüm Esasl› Membran Astar› tek kat olarak 
yüzeye uygulan›r. Astar›n kurumas› beklenmeli ve 
daha sonra uygulamaya geçilmelidir.

Kar›ş›m:
• 6 kg A bileşeni (toz) yavaşça 18 kg B bileşeni 

içine (kendi ambalaj›nda) ilave edilir. Haricen su 
kat›lmadan düşük devirli bir mikser ile homojen 
hale gelinceye kadar topak kalmayacak şekilde 
kar›şt›r›l›r.

• Kar›ş›m 1 saat içinde tüketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: 
• Astar kuruduktan sonra B‹TÜMF‹X BC 2K yüzeye 

bitüm f›rças›, mala veya püskürtme makinesi ile iki  
kat uygulan›r.

• Hava koşullar›na bağl› olarak 1 - 2 saat içinde kurur.
• ‹lk kat tam kurumadan ikinci kat sürülmemelidir.
• B‹TÜMF‹X BC 2K soğuk uygulan›r. Nemli veya az 

nemli ancak yağ olmayan yüzeylerde uygulama 
yap›labilir.

• 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.

• Temel çukuru dolgusu yap›lmadan önce B‹TÜMF‹X 
BC 2K’n›n yüzeyi, dolgu esnas›nda zarar görmesini 
önlemek için drenaj plakalar› ve ›s› yal›t›m 
levhalar› ile korunmal›d›r. Perde duvarlar veya 
teras zeminlerde XPS gibi ›s› yal›t›m plakalar› 
kullan›lacak ise malzemenin kendisi yap›şt›r›c› 
amaçl› kullan›labilir.

• Hafriyat at›ğ› ve inşaat molozu gibi malzemeler 
temel çukuru dolgusu için uygun değildir. Temel 
çukuruna dolmas› muhtemel su drene edilmelidir.

• Üzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karş› 
korunmal›d›r. Yağışlı havalarda ve +5°C'den düşük 
sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Tüketim:
Her katta 1 - 1,5 kg/m2 (mala ile)

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.

• B‹TÜMF‹X BC 2K içme suyu depolar› ve yüzme 
havuzlar›n›n yal›t›m›nda uygun değildir.

• Kullanma süresi geçmiş malzemeyi uygulamay›n›z.

Ambalaj:
24 kg’l›k set teneke kovada (Teneke kovada 18 kg 
s›v› bileşen ve poşette 6 kg toz)

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

Sağl›k ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve 
depolama s›ras›nda g›da ürünleri, deri, göz ve ağ›zla 
temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve 
işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu 
eldiven, gözlük ve maske kullanınız. Kaza ile 
yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta 
bol su ile y›kay›n›z. Çocuklar›n erişemeyeceği 
yerlerde depolanmal›d›r.

Teknik Özellikleri
Görünüş : A Bileşeni: Gri renkli ince toz
   B Bileşeni : Siyah renkli elastomerik polimer reçine katk›s› ile güçlendirilmiş bitüm emülsiyonu
Yoğunluk : A Bileşeni: ~ 1,40 kg/lt, B Bileşeni: ~ 1,03 kg/lt
 Kar›ş›m Yoğunluğu : ~ 1,20 kg/lt 
Kar›ş›m Oran› : 18 kg s›v› / 6 kg toz
Uygulama S›cakl›ğ› : +5°C ile +35°C aras›
Kap Ömrü : ~ 1 saat
Kürlenme Süresi : Dokunma: 1 saat, Tam kuruma: 5 - 6 saat, Test: 8 gün
Servis S›cakl›ğ› : -5°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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