
CERMIPROOF BITUM

Tek Bileşenli, Polimer Modifiye Bitüm 
Kauçuk Esaslı,
Su Yalıtım Malzemesi

• Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
• Yekpare bir su yalıtımı sağlar.
• Uygulanan yüzeye tam yapışır.
• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
• Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.
• Açık bekleme süresi uzatılmış.
• Donma-çözünmeye dayanıklı.
• Zemindeki bakteri, tuz ve asitlere dirençlidir.

ÜRÜN TANIMI
Bitüm kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, tek bileşenli solvent içermeyen, su 
yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey makinası ile kolayca uygulanır. 
Kalıcı ve esnek bir yalıtım sağlar. 

UYGULAMA ALANLARI
• Temel ve perde duvarlarda
• Islak mekânlarda, istinat duvarlarında
• Yatay ve düşey yüzeylerde,
• Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı ele-
manlarının korunması ve yalıtımında
• Su depolarının dıştan yalıtımında,
• Bodrum ve depoların yalıtımda,
• Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında uygulanabilir. 

ÖZELLİKLER
Yapı : Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk
Renk : Kahverengi, kuruduğunda siyah
Yoğunluk  : 1,20 kg/l 
Katı Madde Oranı : ≥ %70 
Uygulama Sıcaklığı : +5 °C - +35 °C
Servis Sıcaklığı : -20 °C - +80 °C
İlk Kürlenme Süresi : 3 saat
Tam Kuruma : 2-5 gün
Kopma uzama değeri : ≥ %300

TEKNİK PERFORMANS

TEST STANDART KRİTER SONUÇ

Su Geçirimsizlik
EN 15820

Süre: 24 saat
Basınç: 0,075 Bar
Kuru film kalınlığı: ≥3 mm (Filesiz)

W1

Çatlak Köprüleme EN 15812 Köprülenen Çatlak: ≥2mm CB2

Düşük Sıcaklıkta Esneklik
EN 15813

Süre: 1 saat
Sıcaklık: 0 °C
Yöntem: 3 sn’de bükme

Geçer

Yüksek Sıcaklıkta Boyutsal 
Kararlılık EN 15818 Süre: 2 saat

Sıcaklık: 70 °C Geçer

Su Direnci EN 15817 28 Gün suda bekletme Geçer

Yağmur Direnci EN 15816 Uygulamadan 8 saat sonra 
yağmurlama yapılır. R2

Katman Kalınlığında 
Azalma EN 15819 %50’den az olmalıdır. Geçer

Yangın Sınıfı EN 13501-1 Euroclass E

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırıl-
mış olması gerekmektedir. Yüzeydeki sivri uçlar köşeler spiral taşı ile yuvarlatıl-
malı ve derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. İç köşeler, duvarların bir-
leşim yerleri pah yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey solventsiz bitüm astar 
ile astarlanmalı ve astar tam olarak kuruduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. 
Malzemenin aderansını düşürecek yüzeyler pürüzlendirilmelidir.
Karışım
Ürün kullanıma hazırdır. Ancak ürün, uygulanmadan önce homojenliği sağla-
mak için karıştırılmalıdır.
Astarlama
Ürün; 1/3 veya 1/5 oranında sulandırılarak astar yapılabilir. Ürün, 400-600 rpm’ 
lik elektrikli karıştırıcı ile homojen kıvam elde edilene kadar karıştırılmalıdır. 
Malzeme uygun bir fırça ile dengeli bir şekilde dağıtılarak yatay yüzeylerde mal-
zeme birikimine izin verilmeden uygulanmalıdır. Astarın kuruması beklenmeli 
ve daha sonra asıl uygulamaya geçilmelidir. 
Uygulamanın Korunması
Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey ile en az 2 katta uygulanmalıdır. 
İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra ikinci kat uygulaması için tam kuruma-
nın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İkinci kat ilk kata dik olacak şekilde 
yapılmalıdır. UV dayanımlı bir ürün olmadığı için uygulama sonrası üzeri uygun 
şekilde kapatılmalıdır.
Uygulama Aletlerinin Temizliği
Alet ve ekipmanları uygulamadan sonra ılık sabunlu suyla temizleyin. CER-
MIPROOF BITUM sertleştikten sonra yüzeyden ancak uygun bir Solvent kulla-
narak mekanik olarak çıkarılabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
• Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılma-
malıdır.
• Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgâr-
dan korunmalıdır.
• Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır. 
• Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yavaş gerçekleşeceği için 2. 
Kat uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kuruduğundan emin olun-
malıdır.
• Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, +5°C +35°C sıcaklık aralığında uygu-
lama yapılması gerekmektedir.
• Tam olarak kürlenmemiş alanlar suya maruz bırakılmamalıdır.
• CERMIPROOF BITUM, suya temas eden yapı veya yapı parçalarının yüzeyle-
rine uygulanmalıdır.
• CERMIPROOF BITUM, karıştırmadan 1 saat sonra kullanılmalıdır.
• İçme suyu depoları ve yüzme havuzlarının içine uygulamayınız.
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SARFİYAT
1 mm kuru film kalınlığı elde etmek için 1,5 kg/m2 uygulanmalıdır.

Kullanım Alanı Kuru Film (mm) Tüketim (kg)

Zemin nemine maruz alanlar 3 mm 4,5-5 kg/m2

Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım 3 mm 4,5-5 kg/m2

Sürekli basınçlı suya maruz alanlar 4 mm 6 kg/m2

AMBALAJ
Plastik kovalarda 30 kg

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
• Dondan koruyarak serin ve kuru koşullarda saklayınız.
• Kısa süreli depolamada, üst üste en fazla 2 palet yerleştirilebilir ve ilk giren ilk 
sisteme göre teslimat yapılmalıdır.
• Uzun süreli depolamada, paletleri üst üste koymayınız. 
• Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır.
• Ürün sirkülasyonuna dikkat edilmeli “İLK GİREN İLK ÇIKAR” prensibiyle sevki-
yat sağlanmalıdır.
• CERMIPROOF BITUM, 0 °C’ nin altında donabilir. Açılan kovaların kapağını 
sıkıca kapatın ve bir haftadan fazla saklamayın.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Çalışma sırasında iş kıyafeti, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük, iş ve işçi sağ-
lığı kurallarına uygun maske kullanılmalıdır.
• Sertleşmemiş malzemenin tahriş edici etkileri nedeniyle, depolama ve uygu-
lama sırasında cilt ve gözler ile temasından kaçının.
• Böyle bir temas oluşursa, sabun ve bol suyla yıkanmalıdır.
• Yutulduğunda acilen bir doktora danışın.
• Yiyecek ve içecek uygulama alanı dışında tutulmalıdır.
• Çocuklardan uzakta saklanmalıdır.
• Lütfen ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenliği Bilgi Föyü’ ne bakınız.

Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak 
yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır.

Cermix SA lisansıyla Koramic Yapı Kimyasalları tarafından üretilmiştir.
www.cermix.com.tr • www.koramic.com.tr


