
. 
KULLANIM ALANLARI 

▪ Spor salonları zeminlerinde, 
▪ Su yalıtımı olarak teraslarda, 
▪ Temel ve perde yalıtımlarında,  
▪ Yürüyüş alanlarında, 
▪ Oyun alanlarının zeminlerinde, 
▪ Islak hacimlerin zeminlerinde, 
▪ Havuz ve benzeri su depolarında, 
▪ Otopark üzeri kaplamalarda, 
▪ Yeşil çatıların su yalıtımında, 
▪ Poligon zeminlerinde, 

www.polyureakaplama.com

AVANTAJLARI 

✓Yek pare kaplama 
✓ Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.  
✓ Zor detaylarda kolay çözüm sağlar.  
✓ Hızlı uygulamanır ve çabuk kürlenir.  
✓ Tek parça uygulama sağlar derz, bindirme, detayları 
yoktur.  
✓ Yüzeye %100 aderans sağlar.  
✓ Uygun astar kullanımı ile bir çok yüzeye mükemmel 
aderans sağlar.  
✓ Yüksek buhar geçirimliliği sayesinde kabarma riski 
azdır.  
✓ Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir. 
✓ Yüksek çatlak köprüleme özelliği. 
✓ Delinme dayanımı.  
✓ Sürekli su temasında kullanılabilir.  
✓ Yüksek ısılarda yumuşama yapmaz.  
✓ Düşük ısılarda elastikliğini korur.  
✓ Solventsizdir. 
✓Kolay uygulanır.

TANIMI 

İki bileşenli solventsiz, poliüretan esaslı, yüksek kalıcı elastikiyete sahip rulo ve püskürtme yöntemi ile 
uygulanan su yalıtım kaplama membranı.
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GÜVENLİK TAVSİYELERİ  

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici 
tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. 
Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı 
zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek 
tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün 
kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi 
Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu 
ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında 
tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi 
Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun 
kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli 
kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, 
ürünün son kullanıcısındadır.

AMBALAJ 

Bileşen A: 20 kg Bileşen B: 5 kg



. 
YÜZEY HAZIRLIĞI 

Uygulama öncesi beton ve benzeri yüzeylerde uygulama yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken 
öncelik, zeminlerin yapısının korozyona uğrayıp uğramadığıdır.  Beton ve benzeri zeminlerin sağlamlığı 
poliüretan kaplanmasında ve kalıcılığında öncelik olmaktadır. Zeminlerde zayıf noktaların tamir harçları 
ile tamiri veya yeniden yapılması şarttır. Zeminlerde zayıf parçacıklar var ise zemin elmas uçlu silim 
makineleri ile traşlanmalı ve düz ve yüzeydeki şerbet tabakası kaldırılmalıdır. 
Zemin hazırlığı detayları itina ile yapılması sonrası Esnek Poliüretan / 2KPUR uygulama öncesi Epoksi 
esaslı astar veya Poliüretan esaslı astar kullanılmalıdır. Astar uygulaması sonrası ortalama 12 saat 
kurumaya bırakılmalıdır. Astar üzerine önceden hazırlanan Esnek Poliüretan / 2KPUR rulo veya airless 
makine ile tatbik edilir. Uygulama en az iki kat ortalama m2/2kg sarfiyat yapılmalıdır.

UYGULAMA 

Uygulamaya başlamadan önce, A ve B bileşenlerin düşük devirde mixser karıştırıcı ile ortalama 5 dk karıştırınız. 
Sonrasında ortalama 30 dk içerisinde kulllanımı yapılmalıdır.
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Yoğunluk: 1,02 g/cm3 (20 °C 
Suda çözüne bilirlik: kısmen çözünebilir 
Su ile karışa bilirlik: kısmen karışabilir 
Elektirik geçirimsizlik: 60.000 volt 
Vizkozite, dinamik: 300 mPa.s(25 °C) 
Parlama noktası: > 150 °C (DIN 51758 
Gerilime dayanıklılığı : 1500 – 6600 psi 

Form: sıvı 
Renk: sarımsı 
Koku: amin benzeri 
pHdeğeri: 8 – 10 (20 °C) 
Katılaşma sıcaklığı:< 0 °C 
Kaynama noktası:3 06 °C 
Tutuşma sıcaklığı: > 250 °C) 
Buhar basıncı: < 10 mbar(20 °C)

TEKNİK ÖZELLİĞİ

Özellikler Değerler/ Sonuç

Jelleşme Zamanı (saat) 6 saat

Tam Kuruma Süresi (saat) 24 saat

Modülü Esneklik (MPa) %100 esneklik ≥10 %300 esneklik ≥15

Su Buhar Geçirimliliği 25gr/m²/gün

Çekme Mukavemeti 4 N/mm²

Kopmada Uzaması %600

Sertlik (Shore A) 70
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