
+5 �C / +30 �C

KO                  OLNTR

 SU YALITIM MALZEMELERİ

CERMICRYL

Akrilik esaslı, kullanıma hazır, elastik,
su yalıtım malzemesi

•	Islak	mekanların	su	yalıtımında	kolay	ve	hızlı	uygulama
•	Dolgulu	yapısından	dolayı	üzerine	doğrudan	karo	seramik	yapıştırma	imkanı
•	Eski	karo	üzerine,	alçı	ve	çimento	esaslı	yüzeylerde	kullanımı	ideal
•	Üzeri	boyanabilir

TANIMI
•	Su geçirimsizlik sağlayan, akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır su yalıtım mal-
zemesidir. Tek bileşenlidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde, su yalıtım 
amacıyla karo gibi kaplama malzemelerinden önce yüzeye uygulanır. Uygulan-
dığı yüzeyin emiciliğini dengeler. Hızlı ve kolay uygulanır.

KULLANIM ALANLARI
•	Çimento bazlı sıvalar, şaplar ve brüt beton üzerine iç mekanlarda, banyo, wc 
gibi Islak mekan uygulamalarında ve balkon, mutfak gibi su etkisine maruz 
kalan standart uygulamalar için idealdir. Geniş teraslarda ve havuz, su deposu 
gibi sürekli su etkisi altındaki uygulamalarda kullanımı uygun değildir.

ÖZELLİKLER
Malzeme yapısı : Sentetik reçine, özel granülometride dolgu
Cinsi : Sıvı
Renk : Yeşil
Özgül ağırlık : 1,40 gr/cm3

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Karışım oranı  : kullanıma hazır karışım
Uygulama sıcaklığı : +5 °C - +30 °C
Uygulama kalınlığı : 1,5-2,0 mm
Katlar arası bekleme süresi : minimum 2 saat 
Kuruma süresi  : minimum 2 saat

TEKNİK PERFORMANS*
Sıcaklık dayanımı : -30 °C - +70 °C
Neme dayanım  : mükemmel
Isı ile yaşlandırma dayanım : mükemmel
Alkali dayanımı : sınırlı
Esneklik  : mükemmel
*Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların 28 gün sonraki performans değerleridir. Şantiye ortamı 
farklılığından dolayı değerler değişebilir.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
•	Beton, sıva, harç gibi çimento esaslı ve alçı esaslı yüzeylere ve eski karo kap-
lama üzerine uygulanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
•	Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb.’den arındırılmalı, düzgün ve sağ-
lam olmalı, çok kuru ya da terleme yapacak durumda olmamalıdır.
•	Sonradan parlatılmış veya sertleştirilmiş yüzeylerde (beton, vb.) uygulamaya 
geçilmeden önce yüzeyin sertliği veya parlaklığı kazıma, vb. metotlarla yok edil-
melidir. 
•	Direkt güneş ışığına maruz kalmış ve fazla ısınmış yüzeylerde uygulamaya 
geçilmeden önce su serpme yöntemi ile yüzey nemlendirilerek yüzey sıcaklığı 
düşürülmelidir.
•	CERMICRYL bir dolgu malzemesi değildir. Buna göre uygulama yapılacak 
yüzeylerin düzgün olması gerekir. 2 m’lik mastar altında yüzey düzgünlüğün-
den 2 mm’lik sapmalar varsa, uygulamadan önce gerekli tamiratlar, dikeyde 
CERMIMORTAR 2-10 veya yatayda CERMIFLOOR 3-10 kullanılarak yapılmalı-
dır.

KARIŞIM
•	CERMICRYL kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir. Ambalaj açıldıktan 
sonra ürün direkt olarak kullanılabilir.
•	Ürünün içine kesinlikle su, performans artırıcı katkı, çimento gibi başka sıvı 
veya katı katkı katılmamalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI
•	Ürün uygulaması sırasında ortam sıcaklığı +5 °C / +30 °C arasında olmalıdır.
•	Aşırı ısınmış, donmuş ve don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılma-
malıdır.

UYGULAMA
•	Karışım sert fırça veya rulo ile yüzeye uygulanabilir. 
•	Sert fırça yardımıyla minimum iki kat olarak 1,5-2 mm kalınlıkta uygulan-
ması tavsiye edilir. İlk kat sağdan sola uygulanırken, ikinci kat yukarıdan aşa-
ğıya uygulanmalıdır. Temel esas; yüzeyin, malzeme ile tam olarak kapatılma-
sıdır. İkinci kat uygulamasına geçmek için minimum 2 saat süre ile ilk katın 
kuruması beklenmelidir.
•	Mekanlarda meydana gelebilecek su kaçaklarını engellemek için ilk kat uygu-
lamasını takiben duvar-zemin birleşim yerleri ve köşeler gibi soğuk derzlerin 
elastomerik bant veya alkali dayanımlı donatı filesi ile takviyesi tavsiye edilir. 
Takviye, ilk katta uygulanan izolasyon malzemesinin içine malzeme henüz yaş-
ken, üretici firmanın tavsiyesine göre gömülmelidir.
•	Su yalıtım uygulamasından sonraki aşamaya minimum 5 gün sonra geçilme-
lidir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
•	Ambalajlar açıldıktan sonra üründe sertleşme veya taşlaşma tespit edilirse, 
ürün kullanılmamalıdır.
•	CERMICRYL yüzeye uygulandıktan 7 gün sonra su geçirimsizliğini kazanır. 
•	Metal, lastik, PVC, mineflo, gaz beton yüzeylere ve alttan ısıtmalı zeminlere 
direkt uygulama yapılmamalıdır. Çözüm için teknik servise danışınız.
•	Nem oranı yüksek yüzeylere uygulanmamalıdır.
•	Priz almamış sıvalı ve beton yüzeylere (yatay ve dikey) minimum 6 haftalık 
kürlenme süresi tamamlanmadan kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.
•	Teras, ıslak mekan vb. zemin uygulamalarında, yüzeyde su birikmesini engel-
lemek amacıyla yüzey boyunca su gideri yönünde minimum %3’lük eğim veril-
melidir.
•	CERMICRYL, kaplama altı uygulamalar için geliştirilmiş su yalıtım malzeme-
sidir. Üzeri açık bırakılmamalı, mutlaka uygun bir kaplama malzemesi ile kap-
lanmalıdır.
•	Uygulama yapılmış yüzeyler en az 24 saat boyunca direkt güneş ışığından, 
dondan ve sudan korunmalıdır.
•	Zeminlerde oluşabilecek termal gerilme ve mekanik yükler dikkate alına-
rak; mevsimler arası ısı değişimlerinin yaşandığı bölgelerde ısı taşıyan sistem-
lere ve izolasyon uygulamalarına istinaden, geniş alanlarda yapılacak uygula-
malarda ise zemindeki yük ve yaya trafiğine bağlı olarak, zeminde gerekli gen-
leşme derzleri bırakılmalı, bu derzler için uygun genleşme profilleri veya derz 
dolgu mastikleri (PU, MS Polimer, silikon vb. esaslı) kullanılmalıdır.
•	Uygulamada yüzey tam bohçalanmalıdır. Bohçalama tam yapılmaz ve yalı-
tım uygulamasında kesinti ve derzler olursa, bu detaylar su kaçağına sebep 
oluşturabilir.



ÖZEL DURUMLAR
•	CERMICRYL kuruduktan sonra üzeri akrilik esaslı boya ile kaplanabilir.

TÜKETİM
•	Yaklaşık tüketim miktarı (kg/m2) uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebi-
lir. 1 mm kuru film kalınlığı için tüketim 1,75 kg/m2.

AMBALAJ DETAYI
•	10 kg’lık plastik kova ambalajlarda (Palette 48 adet / 480 kg)

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ
•	Ürün depolama şartlarına uyulmalı, rutubetli ve su almış depolarda ürün-
ler stoklanmamalıdır. Depo ortam sıcaklığı +5 °C - +30 °C arasında olmalıdır.
•	Depolama için paletler kesinlikle üst üste konulmamalıdır.
•	Raf ömrü, ambalajların kapalı ve rutubetsiz ortamlarda korunması koşulu 
ile 1 yıldır. Üretim tarihi ve şarj numarası ambalajların üzerinde belirtilmiştir.
•	Kullanılmadığı durumlarda ambalajlar hava almayacak şekilde sıkıca kapa-
tılmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
•	Ürünün deri ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Temas eden yerleri bol su 
ile yıkanmalıdır.
•	Ürün uygulaması sırasında lastik eldiven kullanılması tavsiye edilir.
•	Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.
•	Gerekli durumlarda doktora danışılmalıdır.
•	Yanıcı elementler içermektedir, ateşle yaklaşılmamalıdır.

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.




