
HER YÜZEYDE

ESNEK
SU YALITIMI

ODE AQUAFLEX 2K

BİTÜM AKRİLİK ESASLI 

İKİ BİLEŞENLİ ESNEK 

SU YALITIM MALZEMESİ



UYGULAMA ALANI

Bitüm akrilik esaslı iki bileşenli esnek su yalıtım malzemesi.

24 kg bitüm + 8 kg toz = 32 kg kapaklı plastik kova

Ortam sıcaklığı: + 5 °C ile + 30 °C arası.
Çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. 
Donmuş veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Tüm yapıların temel, perde duvarlar, ıslak mekanlar, balkonlar ve teraslarında, inşaat 
yüzeylerinde, yeraltı otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında zemin rutubetine, sızıntı 
suyuna, geçici ve sürekli su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

PERFORMANS

Renk: Siyah
Yoğunluk: 1,11 gr/cm3

Çatlak köprüleme: Min. %58�

UYGULAMA SINIRI
Metal yüzeylere uygulanmaz.

AVANTAJLARI
Rahat ve hızlı uygulama kıvamı.�

Tüm mineral yüzeylere uygulanabilme özelliği.

Yekpare bir yalıtım katmanı oluşturma.

Yüzeye mükemmel aderans.

Çevreyle dost, solventsiz ve asbest lifsiz içerik.

TANIM

Karışım sadece ürünün kendisi ve toz komponentleri ile yapılmalı, kesinlikle su ilave 
edilmemelidir.
Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
Ürün en az iki kat uygulanmalı ve katlar arası 1 gün beklenmelidir.
İstem dışı sızıntılar oluşması durumunda, ateş kaynaklarından uzak tutunuz ve mekanı iyice�
havalandırınız.�
Buharını teneffüs etmeyiniz.
Kanalizasyona boşaltmayınız. Ürün yere döküldüğünde�yanıcı olmayan maddelerle (kum, 
toprak, vb.) çevreleyiniz ve yerel talimatlara göre uygun bir tankta toplayınız.
Yangın esnasında; köpük (alkol içeren), karbondioksid,�toz, püskürtmeli sis içeren yangın 
söndürücüler kullanılmalıdır. 
Dikkatli açılmalı ve açma esnasında oluşabilecek sızıntılar önlenmelidir. Sıçrama yapabilecek 
çözücü partiküllerinekarşı gözlük kullanılmalıdır.
Deri ile temasında, temas�eden yerleri bol su ve sabun ile iyice yıkayınız. Çözücü veya 
inceltilmiş çözücü kullanmayınız. Göz ile temasında, gözü açık tutarak en az 10 dakika bol 
bol temiz akan su ile yıkayınız. Yutulması durumunda hemen doktora başvurun.
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UYARILAR VE ÖNERİLER

REFERANS STANDARTLARI

UYGULAMA ŞARTLARI

El mikseri, Fırça, Rulo

UYGULAMA ALETLERİ

AMBALAJ

Asidik, bazik ve oksitleyici özelliği olan maddelerden uzak tutunuz.
Her zaman orjinal veya benzeri kapalı, kaplarda muhafaza ediniz.�
Ambalaj üzerindeki önerileri dikkate alınız. 5 - 50 °C arasındaki kuru ve iyi havalandırılmış 
yerlerde depolayınız. Isı ve güneş ışığına karşı koruyunuz.
Ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
Dikey vaziyette en fazla 4 adet ürünü depolayınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajların ağzının açılmaması halinde üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
Ambalajlar dondan korunmalıdır.

RAF ÖMRÜ

2 mm 3 kg/m2

4,5 kg/m2

6 kg/m2

3 mm
(Fileli uygulama)

4 mm
(Fileli uygulama)

Sürekli basınçlı suya maruz olanlar
(yeraltı suyu)

TÜKETİM

Uygulama alanı
Min. uygulama kalınlığı

(kuru film) Min. tüketim

Zemin nemine maruz alanlar
(birikme yapmayan zemin suları)

Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım
(biriken zemin suları)

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Rulo, fırça ile uygulanır. 
Kuruma süresi: Min. 3 gün.
Toprak dolgusu için beklenilmesi gereken süre: 3 gün.


