
CERMIPROOF PU

Tek komponentli, UV dayanımlı,
likit, poliüretan su izolasyon ve
koruma malzemesi

•	Her	tür	yüzeye	mükemmel	yapışır.	(Özellikle	astar	uygulanmış	yüzeyler.)
•	İnceltme	gerektirmez.
•	Mükemmel	hava	ve	UV	direnci	vardır.
•	Beyaz	renk,	güneş	enerjisinin	büyük	bir	bölümünü	yansıtmasından	dolayı	binaların	iç	ısılarını	önemli	
derecede	düşürür.	
•	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	ve	yırtılma	kuvveti	ile	yüksek	aşınma	direnci	bulunur.
•	İyi	derecede	kimyasal	direnç	gösterir.	
•	Malzeme	sertleştiği	zaman	asla	toksik	özellik	içermez.	(Su	depoları	izolasyonu	için	uygundur.)
•	Nem	buhar	iletimi:	CERMIPROOF	PU	nefes	almaktadır,	film	tabakası	altında	nem	birikmez.

TANIMI
•	CERMIPROOF PU tek komponentli, düşük viskoziteli, likit, poliüretan su izo-
lasyon ve koruma malzemesidir. Havadaki nemin etkisiyle kürünü alarak sert-
leşir. Farklı yüzeylere güçlü bir şekilde yapışarak sert, ancak oldukça elastik ve 
dayanıklı bir film tabakası oluşturur. Düşük miktarda solvent (ksilol) içerdiğin-
den ayrıca inceltici kullanılmasına gerek yoktur. Ürün, saf elastomerik hidro-
fobik poliüretan reçine ile özel inorganik dolgu maddelerinden oluşmaktadır. 
Bu dolgu maddeleri; malzemeye mükemmel kimyasal, UV, mekanik ve ter-
mal direnç vermektedir. Beyaz ve gri renklerin açık alanlarda kullanılmasında 
sakınca yoktur. 

KULLANIM YERLERİ
•	CERMIPROOF PU aşağıda maddeler halinde belirtilmiş alanlarda su yalıtımı 
(izolasyon) ve koruma amaçlı kullanılmaktadır:
•	Açık teras ve balkonlar,
•	Seramik, mermer, karo mozaik üzeri uygulamalar (Derz aralarından su sızın-
tısı olması durumunda),
•	Köprü	platformları,	•	Sulama	kanalları,	•	Yüzme	havuzları,
•	Su	depoları,	•	Stadyum	standları,	•	Metal	çatılar,
•	Alüminyum, çelik, galvaniz ve ahşap yüzeyler,
•	Islak mekanlar (Banyo, WC vb.).

UYGULAMA
a) Yüzey Kalitesi
•	Uygulama yapılacak yüzey özellikleri; 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, oynamamalı-
dır. Dolayısıyla izolasyon yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 - C 35 stan-
dartında olmalıdır.
•	Yüzey temiz, kuru, kir, yağ ve yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddeler-
den arındırılmış olmalıdır.
•	Pürüzlük yaklaşık ince sıva gibi olmalıdır.
•	Uygulama yüzeyi nem oranı %5 den fazla olmamalıdır.
•	Uygulanmış ürün uzun süreli UV’ye maruz kalma durumunda zamanla 
sararma yapabilir. Ancak bu etki sadece görsel olup ürünün  mekanik özellikle-
rini  ve dayanım performansını  etkilemez.
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. madde-
lerden arındırılmış olmalıdır.
•	Ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacık-
lar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırmalıdır.
•	Yüzey bozukluk ve çatlakları gerekli tamirat ve tesviye işlemleri ile izolasyona 
uygun hale getirilmelidir.  

UYGULAMA YÖNTEMİ
•	25 kg’lık metal ambalaj min. 3 dakika olacak şekilde karıştırılır.
•	Karıştırma işlemi için min. 300-400 rpm gücündeki elektrikli karıştırıcılar kul-
lanılmalıdır.
•	CERMIPROOF PU yüzeye fırça, rulo veya havasız püskürtme makinesiyle en 
az iki kat olacak şekilde uygulanır.
•	Birinci kat uygulama kürünü tamamladıktan sonra, ikinci kat uygulama için 
48 saatten fazla beklenmemelidir.
•	Bu süreden daha fazla beklenildiği takdirde, katlar arasında %100 yapışmanın 
sağlanması için CERMIPRIME EP kullanılmalıdır.
•	Uyarı: Astarlanmış  yüzeylere  uygulanması  özellikle  tavsiye edilmektedir.

SARFİYAT
•	Min. toplam tüketim 1,50-1,80 kg/m2 olacak şekilde, yüzey  düzgünlüğüne 
göre değişkenlik göstermektedir.
•	1. kat: 0,80-0,90 kg/m2

•	2. kat: 0,70-0,90 kg/m2 

AMBALAJ
•	25 kg olarak temin edilir. 

DEPOLAMA
•	+5 - +25 °C sıcaklıkta depolanmalıdır.
•	•	Kovanın	ağzı	açık	kalırsa	hemen	kullanmalıdır.
•	•	Açılmamış	orijinal	ambalajında,	serin	ve	kuru	ortamda	12	ay	süre	ile	depo-
lanabilir.

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 durumlarda doktora başvurulmalıdır.
•	Uygulama sırasında mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır.
•	Ürün ateş kaynaklarından uzak tutulmalı, sigara ile yaklaşılmamalıdır. 
•	Uygulama alanında mutlaka yeterli derecede hava sirkülasyonu bulunmalı-
dır.
•	Kürlenmemiş malzemelerin gıdalara bulaşmasından sakınılmalıdır.

 SU YALITIM MALZEMELERİ



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.

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

Film (kuru film)

NİTELİK BİRİM YÖNTEM ÖZELLİK
Viskozite (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, 25 °C’de 2500-3500
Özgül ağırlık gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53214 / ISO 2811, 20 °C’de 1,3-1,4
Tutuşma noktası °C ASTM D93, kapalı kap >42
25 °C ve %50 nispi nemde (RH) kuruma süresi saat - 6
Yeniden kat alma saat - 6-24

NOT: CERMIPROOF PU, viskozite göz önüne alındığında tüm diğer poliüretan malzemeler gibi ısı farklılıklarına karşı hassastır. Viskozite ölçümleri 25 °C’de, ASTM D2196-86’ya göre 
yapılmıştır. Viskozite, daha düşük ısılarda yükselmekte ve buna bağlı olarak yüksek ısılarda da azalmaktadır.
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NİTELİK BİRİM YÖNTEM ÖZELLİK

Servis ısısı °C - -40 ile 80 arası

Kısa süreli azami ısı (şok) °C - 200

Sertlik Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 70

23 °C’de kopma (gerilme) mukavemeti kg/cm2 (N/mm2) ASTM D412 / DIN 52455 80 (8)

23 °C’de esneme yüzdesi % ASTM D412 / DIN 52455 >500

-25 °C’de esneme yüzdesi % ASTM D412 450

Su buharı iletimi gr/m2.saat ASTM E96 (su yöntemi) 0.8

Betonda yapışma kg/cm2 (N/mm2) ASTM D4541 >20 (>2)
Gerilmeden sonraki uzama katsayısı
(%300 esnemeden sonra) % ASTM D412 < %3

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 (2000 saat)

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

Hidroliz (H20, 30 gün-periyot 60-100 °C - Elastomerik özelliğinde belirgin bir değişme görülmedi

HCI (PH=2, RT’de 10 gün) EOTA TR 011 Elastomerik özelliğinde belirgin bir değişme görülmedi

Termal direnci (80 °C’de 100 gün EOTA TR 011 Geçti

•	Çalışma sahasına ateşle yaklaşmak tehlikelidir.
•	Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.
•	Ayrıca malzemelerin Güvenlik Bilgi Föyleri teknik servisimizden temin edi-
lebilir.
•	Kürünü tamamlamış malzemeler tamamen zararsızdır.




