
CERMIPROOF PB

Tek Bileşenli, Bitüm/Poliüretan Esaslı, 
Likit, Su Yalıtım Malzemesi

• Çatlak köprüsü oluşturur,
• Uygulaması kolaydır( Rulo, mala, fırça veya airless tabanca ile),
• Eksiz uygulanabilir, 
• Birikinti suya dayanıklıdır,
• Dona karşı yüksek dirence sahiptir,
• -30ºC/+90ºC  de fiziksel özelliklerini korur,
• Su buharı geçirgen olup uygulandığı yüzeylerin nefes almasını sağlar,
• Yüksek aderans özelliğine sahiptir,
• Kimyasal dayanımlıdır,
• Kürlendikten sonra toksik madde içermez.

TANIMI
• CERMIPROOF PB, tek bileşenli, hızlı kürlenen, kullanıma hazır, likit, farklı 
yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film 
oluşturarak yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma 
direncine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelli-
ğinde, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenen, bitüm/poliüretan esaslı 
su yalıtım kaplamasıdır.
• İçeriği, tamamen elastomerik hidrofobik poliüretan reçineye dayanmakta 
olup kimyasal olarak polimerize bitümle desteklenmiştir.

KULLANIM ALANLARI
• Teras, çatı ve yağmur oluklarında,
• Veranda ve balkonlarda,
• Seramik altı ıslak hacimlerde,
• Metal ve lifli malzemelerden yapılan hafif çatılarda,
• Bitüm, PVC, EPDM esaslı membranlarda,
• Beton, ahşap ve metal yüzeylerde uygun astarlar ile kullanılır.

ÖZELLİKLER 

NİTELİK BİRİM YÖNTEM ÖZELLİK
Renk Siyah
Viskozite (BROOKFIELD)
(23 ºC ve %55 RH) cP ASTM D2196-86 / TS 5833

EN ISO 3219 3.000 - 6.000

Özgül ağırlık
(23 ºC ve %55 RH) gr/cm³ ASTM D1475 / DIN 53217

/ ISO 2811, 1,30±0,05

TEKNİK ÖZELLİKLER

NİTELİK BİRİM YÖNTEM ÖZELLİK
Tutuşma noktası °C ASTM D93, kapalı kap 42
Üzerinde Yürünebilme 
Süresi 
(23 ºC ve %55 RH)

saat - 16-24

Tam kürlenme gün 5
Yeniden kat atma saat - 12-24
Sertlik (7 gün) Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 

/ ISO 868 35

Çekme dayanımı 
(23 ºC ve %55 RH (7 gün) N/mm2 ASTM D412 >2,2

Kopma uzaması
(23 ºC ve %55 RH) % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >2.000

Kap Ömrü
(23 ºC ve %55 RH) dakika 30

Betona yapışma N/mm2 ASTM D4541 >2

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan 
arındırılmış olması gerekmektedir. Beton ve sıva artıkları mekanik olarak; 
yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları ise kimyasal çözücüler kullanılarak 
temizlenmelidir. Yüzeydeki sivri uçlar köşeler spiral taşı ile yuvarlatılmalı ve 
derin boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. İç köşeler, duvarların birleşim 
yerleri pah yapılmalıdır. Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak PU bazlı 
uygun bir astar ile astarlama yapılmalıdır. 
Uygulama yapılacak beton yüzeyler;
Sertlik : R28 = 15 Mpa
Sıcaklık : +5 - +35 °C
Bağıl nem : <%85 olmalıdır.
Karışım
CERMIPROOF PB en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. 
Malzeminin karışımı 300- 400 d/d geçmeyen özel karıştırma cihazı ve ucu ile 
yapılmalı, yüksek devirli matkap ile  karıştırma yapılmamalıdır.
Astarlama
Beton, çimento şap veya ahşap gibi çok emici yüzeyler; astar uygulaması 
öncesinde, film oluşturmadan PU astar ile doyurulduktan sonra astar 
uygulamasına geçilmelidir.  
Uygulama
• CERMIPROOF PB ince tarak mala, airless püskürtme makinaları, fırça veya 
rulo ile 2 kat halinde uygulanır. 
• Katlar arasında 24 saatten fazla beklemeyiniz. 
• 24 saati aşma durumunda uygulama yüzeyi muhakkak zımpara ile işlemden 
geçirilmelidir.
• Püskürtme yöntemiyle uygulama yapılması düşünülüyorsa malzeme gere-
kirse poliüretan tiner ile inceltildikten sonra uygulamaya geçilmelidir.
• 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiş ambalajlar açılarak homojen kıvama 
gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve 
uygun karıştırıcı uç ile yapılmalıdır.
• İnce tarak mala, kısa tüylü rulo fırça veya uygun püskürtücü (airless spray 
makinası) yardımı ile astarlanmış yüzeylere, sarfiyat kontrolü yapılarak homo-
jen şakilde yayılır.
• Katman kuruyana kadar su ve yağmura, dış etkenlere ve mekanik zorluklara 
karşı korunmalıdır.
• İkinci kat uygulama yapılması durumunda katlar arası ( yaklaşık 12-24  saat) 
beklenmelidir. Sıcak havalarda bekleme süresinin kısalabileceği, soğuk hava-
larda ise uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
• Tam mekanik ve kimyasal mukavemet 5 günde oluşacağı göz önünde bulun-
durulmalıdır.
Uygulama Aletlerinin Temizliği
Aletlerin temizliği kurumadan poliüretan tiner ile yapılır.

 SU YALITIM MALZEMELERİ

+5 °C / +35 °C 
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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

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
• Uzun süreli solvent kokusundan dolayı kapalı alanlarda uygulanmamalı veya 
ortam iyi havalandırılmalıdır.
• Yüzey sıcaklığı +5 ºC - +35 ºC arasında olmalıdır. Malzeminin karışımı 300- 
400 d/d geçmeyen özel karıştırma cihazı ve ucu ile yapılmalı, yüksek devirli 
matkap ile karıştırma yapılmamalıdır. 
• Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, kar, dolu ve 
benzerlerine karşı korunmalıdır.
• Soğuk havalarda, ambalajlar, uygulama öncesinde en az 24 saat min. +15 ºC 
sıcaklıkta muhafaza edilmiş durumda olmalıdır. 
• Uygulama yapılacak yüzeylerde negatif taraftan su buharı basıncı gözlenme-
melidir. Böyle bir durumda uygulama öncesi özel yalıtım uyugulaması yapıl-
malıdır.

SARFİYAT
1,500-2,000 kgr/m² 
Sarfiyatlar yüzey pürüzlülüğü, ortam ve yüzey ısısı ve uygulama metoduna göre 
değişim gösterebilir.

AMBALAJ
25 kg

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
• +15 ºC / +25 ºC arasında, rutubet, su ve güneş ışınlarından korunaklı ortamda, 
açılmamış ve zedelenmemiş ambalajlarda 12 ay raf ömrü vardır.
• Üretim tarihi etiketin üzerindedir.
• Açılmış ambalajlar sıkıca kapansa dahi içindeki ürün kısa sürede donacağın-
dan açılmış tenekeleri sarf ediniz.

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.


