
 DOLGU MALZEMELERİ ve MASTİKLER

CERMITHANE 2C

İki komponentli, geniş dilatasyon
derzleri için kullanılan, poliüretan
esaslı, yüksek elastikiyette, dökülebilir 
yalıtım dolgu macunu

TANIMI
Çift komponentli, geniş yatay dilatasyon derzleri için kullanılan 
(>10-15 cm), poliüretan esaslı, dökülebilir yalıtım dolgu macu-
nudur. Havadaki nemle kürünü alarak çok elastik bir film oluş-
turur. Geniş bir ısı aralığında uygulanabilir. Yatay derzler için 
uygundur.

KULLANIM YERLERİ
•	CERMITHANE 2C geniş dilatasyon derzlerinde (>10-15 cm), 
yalıtım dolgu macunu olarak kullanılmaktadır.

UYGULAMA
•	+5 - +25 °C sıcaklık aralığında uygulanması önerilir.
•	Uygulama yüzeyi sıcaklığı arttıkça malzemenin kuruma süresi 
azalmaktadır.
Yüzey Hazırlığı
•	Dolgu yapılacak dilatasyon derzlerinin içi her türlü kir, yağ, 
harç parçacıkları, çimento artıkları, gevşek parçacıklar vb. mad-
delerden arındırılmış olmalıdır.
•	Dilatasyon derzi kesit yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
•	Gerekli görüldüğü takdirde CERMITHANE 2C uygulamasın-
dan önce yüzey astarlanmalıdır.
Uyarı: Astarlanmış yüzeylere uygulanması özellikle tavsiye 
edilmektedir.

UYGULAMA YÖNTEMİ
•	Öncelikle A ve B komponentleri kendi içerisinde ayrı ayrı iyice 
karıştırılır. Daha sonra A komponenti B komponentinin içe-
risine ilave edilerek, karışımın rengi grileşene kadar, min. 3 
dakika olacak şekilde karıştırma işlemine devam edilir.
•	Karıştırma işlemi için min. 300-400 rpm gücündeki mekanik 
karıştırıcılar kullanılmalıdır.
•	Dilatasyon derz dolgu işleminde en iyi sonucun alınabilmesi 
için min. derinlik 10 mm olmak kaydıyla, genişliğin derinliğe 
oranı 2/1 olmalıdır.
•	Astar malzemesi halen yapışkan özellikte iken, poliüretan 
esaslı, likit dolgu malzemesi derz içerisine dökülerek uygulama 
gerçekleştirilir.
•	Karıştırılmış sistemin kap ömrü ise 0,5-1 saattir.
•	Önerilen uygulama sıcaklığı, +5 °C ile +40 °C arasındadır.
•	Tüketimi azaltmak ve dolgu derinliğini kontrol edebilmek için 
yuvarlak polietilen fitiller dilatasyon derzlerine önceden yerleş-
tirilir.

SARFİYAT
Dilatasyon dolgu işleminde en iyi sonucun alınabilmesi için 
min. derinlik 10 mm olmak kaydıyla, genişliğin derinliğe oranı 
2/1 olmalıdır. Dilatasyon derz genişlik ve derinliğine göre değiş-
mektedir.

Genişlik 2 cm 4 cm 6 cm
Derinlik

1 cm 0,28 kg/m2 0,56 kg/m2 1,12 kg/m2

2 cm 0,56 kg/m2 1,12 kg/m2 2,24 kg/m2

•	Kolay	uygulanabilmektedir.	(Self 	levelling)
•	Çok	elastik	bir	yapıya	sahiptir.
•	Her	tür	yüzeye	mükemmel	yapışır.	
(Özellikle	astar	uygulanmış	yüzeyler.)
•	-40	°C	altında	bile	elastikiyetini	korur.
•	Likit	(dökülebilir)	olmasından	dolayı	
dilatasyon	derz	boşluklarını	çok	iyi	
doldurmaktadır.

ÖZELLİKLERİ



AMBALAJ
5 kg setler halinde temin edilir; (A: 1 kg + B: 4 kg) - Gri 

DEPOLAMA
•	Ortalama 20 C sıcaklıkta depolanmalıdır.
•	Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay 
süre ile depolanabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
•	Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı 
komponentler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas ettiği 
takdirde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, ciddi durum-
larda doktora başvurulmalıdır.
•	Uygulama sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük 
takılmalıdır.
•	Kürlenmemiş malzemelerin gıdalara bulaşmasından sakınıl-
malıdır.
•	Çalışma sahasına ateşle yaklaşmak tehlikelidir.
•	Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
•	Ayrıca malzemelerin Güvenlik Bilgi Föyleri teknik servisimiz-
den temin edilebilir.
•	Kürünü tamamlamış malzemeler tamamen zararsızdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DOLGU MALZEMELERİ ve MASTİKLER

Kimyasal Yapı: Poliüretan

Yoğunluk: 20	°C’de	1,4	gr/cm3 (kg/lt) ISO-2811, DIN 53217, ASTM D1475

Sertlik: 25 Shore A ISO R868, DIN 53505, ASTM D2240

Kullanım Sıcaklığı: -40 °C ile 90 °C arası

Uygulama Sıcaklığı: 5 °C ile 40 °C arası

Kopma Noktasındaki Esneme: >%500 ASTM D 412, EN-ISO - 527-3

Gerilme Kuvveti: %100 esnemede 0,4 N/mm2 ASTM D 412, EN-ISO - 527-3

Elastikiyet: >%80 DIN 52458

QUV Hızlandırılmış Havada Bozulma Testi:
(80	°C’de	4	saat	UV	(UVB-Lambaları)
&	50	°C’de	4	saat	COND)

1000 saat sonra geçti ASTM G53

Kürlenme Süresi: 5 saat (25 °C, %55 Nem Oranında)

Toksisite: Yok (kürlendikten sonra)

Hidroliz 15	gün	(%8	KOH,	50	°C’de) Elastomerik özelliğinde belirgin bir 
değişme görülmedi.

Hidroliz 30 gün (H2O,	60-100	°C’de	dönüşümlü) Elastomerik özelliğinde belirgin bir 
değişme görölmedi.

HCI 10	gün	(PH=2,	RT’de) Elastomerik özelliğinde belirgin bir 
değişme görülmedi.




