
CERMIPROOF PB

İki komponentli, bitümle modifiye 
edilmiş, poliüretan esaslı dilatasyon 
dolgu ve izolasyon malzemesi

TANIMI
•	CERMIPROOF PB, 2 komponentli, solventsiz, bitümle zengin-
leştirilmiş, poliüretan esaslı likit izolasyon malzemesidir. Uygu-
landığı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışarak mükemmel meka-
nik ve kimyasal direnç göstermektedir. Ürün, saf elastomerik 
hidrofobik poliüretan reçine ve kimyasal olarak polimerize edil-
miş saf bitüm ile desteklenmiştir.
•	Fırça, rulo, spatula veya havasız sprey yöntemiyle uygulana-
bilir.
•	Minimum sarfiyat: 1-1,5 lt/m2

KULLANIM YERLERİ
CERMIPROOF PB aşağıda maddeler halinde belirtilmiş alan-
larda suyalıtımı (izolasyon) ve koruma amaçlı kullanılmaktadır:
•	Temel perde betonları,
•	Asfaltaltı köprü ve viyadük platformları,
•	Tünel inşaatları,
•	Drenaj, yağmur dereleri, gölet ve pis su arıtma tesisleri,
•	Suya ve toprağa gömülü çelik ve beton yapılar,
•	Bitüm membran üzeri tamiratlar,
•	Yeşil çatı sistemlerinde (bitki kökü dayanımı),
•	Seramik, mermer, karo mozaik vb. kaplama malzemelerinin 
altında,
•	Islak mekanlar. (Banyo, WC vb.)

UYGULAMA
a) Yüzey Kalitesi
•	Uygulanacak yüzeyin özellikleri; Sertlik: R28: 15 mPA, Nem: W 
<%10, Sıcaklık: +5 - +35 °C,, Bağıl nem: <%85. 
•	Beton yüzeyi temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip 
(en az 25 N/mm2), çekme dayanımı (pull off) en az 1,5 N/mm2 
olmalıdır.
•	İzolasyon yapılacak şap ve/veya beton zemine sağlam basmalı, 
oynamamalıdır. Dolayısıyla izolasyon yapılacak beton en az C 25 
tercihen C 30 - C 35 standartında olmalıdır.
b) Yüzey Hazırlığı
•	Yüzey, mümkünse basınçlı su kullanılarak temizlenmeli; yağ, 
gres, yakıt ve parafin atıklarından arındırılmalıdır.
•	Bu tür kaplamaların yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. 
•	Yüzey kir, yağ, harç parçacıkları, derz dolgu ve yapıştırıcı 
kalıntısı vb. maddelerden arındırılmış olmalıdır.
•	Ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, 
gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen 
arındırmalıdır.
•	Beton yüzeyinde gerekli tamiratlar yapılarak tij delikleri, çat-
lak vb. bölgeler tamir harçları ile doldurulmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ
•	CERMIPROOF PU komponentlerinden, önce A komponenti 
kendi	içinde	karıştırılır	sonra	B	komponenti	A’nın	içerisine	ilave	
edilerek homojen siyah renk elde edilinceye kadar çok iyi karış-
tırılır.
•	Karıştırma işlemi için min. 300-400 rpm gücündeki mekanik 
karıştırıcılar kullanılmalıdır. 
•	Daha önce uygulanmış olan epoksi esaslı astar malzemesi 
üzerine fırça, rulo veya havasız püskürtme makinesiyle en az iki 

ÖZELLİKLERİ

 SU İZOLASYON MALZEMELERİ

•	Hacimsel	olarak	1:1	oranında	kolaylıkla	
karıştırılabilir.
•	Hızlı	set	alma	özelliği	vardır.
•	Her	tür	yüzeye	mükemmel	yapışır.	(Özellikle	
epoksi	astar	uygulanmış	yüzeyler.)
•	Eksiz	(dikişsiz)	olmasından	dolayı	su	ve	nem	
geçirimsizliği	üst	seviyededir.
•	Solventsizdir.
•	Korozyon	direnci	bulunmaktadır.
•	Tam	elastik	yapısından	dolayı	çatlak	
köprüleme	özelliği	bulunmaktadır.	
•	Mükemmel	termal	dirence	sahiptir.	(Max.	
uygulama	ısısı	80	°C;	max.	şok	ısısı	200	°C’dir.)
•	Soğuğa	karşı	dirençlidir.	(Film,	-40	°C’de	bile	
elastikiyetini	korur.)
•	Yüksek	gerilme,	esneme	ve	yırtılma	kuvvetinin	
yanı	sıra	yüksek	aşınma	direnci	gösterir.	
•	İyi	derecede	kimyasal	direnç	gösterir.
•	Dilatasyon	derzlerinin	doldrulmasında	
kullanılabilir.	(3-5	cm	arası	genişlik.)



kat olacak şekilde uygulanır.
•	Hazırlanan	karışım	max.	30-45	dak.	içerisinde	tüketilmelidir.
•	Birinci kat uygulama kürünü tamamladıktan sonra, ikinci kat 
uygulama için 24 saatten fazla beklenmemelidir.
•	Bu süreden daha fazla beklenildiği takdirde, katlar arasında 
%100 yapışmanın sağlanması için CERMIPRIME EP kullanılma-
lıdır.
Uyarı: Astarlanmış yüzeylere uygulanması özellikle tavsiye 
edilmektedir.

SARFİYAT
Min. toplam tüketim 1,0-1,5 kg/m2 olacak şekilde, yüzey düz-
günlüğüne göre değişkenlik göstermektedir.
1. kat: 0,500-0,700 kg/m2

2. kat: 0,500-0,700 kg/m2

AMBALAJ
40 kg setler halinde temin edilir; (A: 20 kg + B: 20 kg) 

DEPOLAMA
•	+5 - +25 °C sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. 
•	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.

SU İZOLASYON MALZEMELERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal Yapı: Poliüretan
Yoğunluk: A+B	Bileşeni:	~1,30	kg/l	(+23	°C’de)	(DIN	EN	ISO	2811-1)
Katı Madde İçeriği: ~%100 (hacimce) / ~ %100 (ağırlıkça)
Karışım Oranı (A+B): 100/100 (ağırlıkça)
Uygulama Koşulları:
Yüzey Sıcaklığı
Çevre Sıcaklığı
Yüzey Rutubet İçeriği

En az +10 °C / En fazla +30 °C
En az +15 °C / En fazla +40 °C
Rutubet oranı ağırlıkça ≤ %4
Test yöntemi: NEM ve SICAKLIK ÖLÇER ile ölçüm.

Bağıl Nem: En fazla %80
Yoğuşma: Yüzeyde yoğuşma olmamalıdır.

Yüzeyde yoğuşmadan dolayı nem tabakası oluşursa yapışmaya engel olur ve izolasyon filmi soyulur.

NİTELİK BİRİM YÖNTEM ÖZELLİK
Viskozite (BROOKFIELD)
Komponent A: Reçine
Komponent B: Asfaltik karışım

cP ASTM	D2196-86,	25	°C’de 1300-4300

Karışımın viskozitesi (BROOKFIELD) cP ASTM	D2196-86,	25	°C’de 3000
Karışımın özgül ağırlığı gr/cm3 ASTM	D1475	/	DIN	53214	/	ISO	2811,	20	°C’de 0.97
Tutuşma noktası °C ASTM D93, kapalı kap >40
77 °F (25 °C) ve %50 nispi nemde (RH) kuruma süresi saat - 1-2
Yeniden kat alma saat - 6-24

Sıvı ürün (uygulamadan önce)
Ksiloldeki %95 kuru madde.

NİTELİK BİRİM YÖNTEM ÖZELLİK
Servis ısısı °C - -40 ile 80 arası
Kısa süreli azami ısı (şok) °C - 150
Sertlik Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 35
23	°C’de	kopma	(gerilme)	mukavemeti kg/cm2 (N/mm2) ASTM D412 / DIN 52455 >20 (>2)
23	°C’de	esneme	yüzdesi % ASTM D412 / DIN 52455 >1000
Gerilmeden sonraki uzama katsayısı (%300 esnemeden sonra) % ASTM D412 < %1
Termal	direnç	(80	°C’de	200	gün) - EOTA TR011 Geçti
QUV (hava etkeninde hızlandırılmış aşınma testi) 
60 °C'de 4 saat UV (UVB Lambaları) ve
50 °C'de 4 saat COND uygulaması

- ASTM G53 Geçti (1000 saat)

Kimyasal direnç (%5 Sodyum Hipoklorit NaOCI, 10 gün) - - Etkilenmedi
Hidroliz	direnci	(%8	Sodyum	Hipoklorit	NaOCI,	50	°C’de	10	gün) - - Etkilenmedi
H2O emilimi (10 gün) - - <%0.9

Film (kuru film)




