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TEKN‹K B‹LG‹LER
Esas›  : Bitüm-Kauçuk
‹nceltici : Su
Renk   : Ambalaj›nda iken petrol rengi,

kuruduktan sonra siyah
K›vam : Ak›c› koyu k›vaml› (boza k›vam›)
Yo¤unluk  : 1,03 gr/cm3

Uygulama s›cakl›¤› : 5°C ile 30°C aras›nda
Kat› madde oran› : %56
Kuruma süresi
  Dokunma : 1 saat
  Tam kuruma : 5-6 saat
  Test : 8 gün
Raf Ömrü : Kuru ve serin ortamda 12 ay

25 kg plastik kova

BITUMPLUS

Likit Su Yal›t›m Ürünleri

TEK KOMPONENTL‹ B‹TÜM-KAUÇUK
ESASLI SU YALITIM MALZEMES‹

Siyah

TANIMI
• Kullan›ma haz›r, tek komponentli, elastikiyeti katk›larla

güçlendirilmifl, elastomerik, bitüm-kauçuk esasl› su yal›t›m
malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
• Yatay ve düfley yüzeylerde, temel, mahzen ve  bodrumlar›n

d›fltan yal›t›m›nda, banyo, mutfak gibi ›slak hacimlerin
yal›t›m›nda kullan›l›r.

• Ceresit Bitumplus, elenmifl ince kum ve bir miktar çimento
kar›flt›r›larak elde edilen flap malzemesi mala ile çekilerek,
zemindeki çukur bölümler tesviye edilebilir veya yal›t›m katlar›
üzerinde koruyucu tabaka oluflturulabilir.

ÜRÜN AVANTAJLARI
• Kolay uygulan›r
• Eksiz ve kesintisiz bir yal›t›m tabakas› oluflturur
• Yan›c› ve zehirli maddeler ihtiva etmedi¤inden, kapal› yerlerde

güvenle kullan›labilir
• Kal›c› elastiktir
• K›lcal çatlaklar› kapat›r

SARF‹YAT
• F›rça ile her sürüflte 800 gr/m2 olmak üzere en az 2 kat

uygulanmal›d›r. Mala ile tek katta 2 kg uygulama yap›labilir.

UYGULAMA
• Uygulama yap›lacak yüzey toz, kir, pas ve ya¤dan ar›nd›r›lmal›

ve yüzeydeki gevflek parçalar kaz›nmal›d›r. ‹yi yap›flma
sa¤lamak amac›yla, su ile 1:1 oran›nda inceltilen Bitumplus
uygulamadan önce astar olarak kullan›lmal›d›r.

• Sivri uçlar yuvarlat›lmal›,  yatay/düfley ek yerleri gibi çatlamaya
uygun bölgeler pahlanarak aç›land›r›lmal›d›r. Büyük gözenek
ve çatlaklar Ceresit Bitüm Mastik ile doldurulmal›d›r.

• Ceresit Bitumplus, so¤uk uygulamal›d›r. Haz›r bir malzeme
oldu¤u için herhangi bir inceltici kullan›lmamal›d›r.

• Kar›flt›r›ld›ktan sonra, mala veya bitüm f›rças› ile sürülerek ya
da tabanca ile püskürtülerek uygulan›r.

• Çatlakl› yüzeylerde veya daha yüksek bas›nçl› suya dayanmas›
gereken yal›t›m uygulamalar›nda, donat› filesi, polyester keçe,
tecrit bezi vb. tafl›y›c› ile birlikte kullan›l›r.

• Ya¤›fll› havalarda veya 5°C’den düflük s›cakl›klarda
uygulanmamal›d›r.

• Hava koflullar›na ba¤l› olarak yaklafl›k 5-6 saatte kurur. Bir
kat tam kurumadan, di¤er kat sürülmemelidir.

• Kullan›lan aletler, kullan›ld›ktan hemen sonra sabunlu su ile,
kuruduktan sonra sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.

D‹KKAT!
• Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde saklanmal›d›r.
• Bütün kimyasal maddelerle yap›lan çal›flmalarda gözler ve

cilt korunmal›d›r.
• Çal›flma esnas›nda uygun eldiven ve koruyucu gözlük

kullan›lmal›d›r.


