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Teknik Bilgi Föyü

CERESIT BITUMPLUS 2K ELAST K SU YALITIMI

TANIMI
ki komponentli, elyaf takviyeli, elastomerik reçine katk larla modifiye edilmi  bitüm kauçuk esasl , solvent içermeyen su

yal m malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI
Mala ile uygulanabilir. Kürle tikten sonra, elastik ve çatlak köprüleme özelli ine sahip kesintisiz bir su yal m katman
olu turur. Toprak alt nda kalan yap  elemanlar n (temel, perde duvar  vb.) zemin nemine ve bas nçs z zemin suyuna kar
yal lmas  için kullan r. Ayr ca, 3 m derinli e kadar bas nçl  suya kar  da koruyucu bir tabaka olu turur. Dü ey ve yatay
yüzeylerde kullan labilir. Bodrum katlar n, yeralt  garajlar n, balkonlar n ve teraslar n yal  için uygundur. Tüm mineral
yüzeylerde (s va, ap, beton), su geçirimsiz s valarda, kaplama ve beton yüzeylerde kullan  uygundur. Yal m levhalar n
montaj nda kullan labilir. Sadece pozitif yönden su yal  için uygundur, negatif yönden su yal  için kullan lmaz. Zeminde
(toprak) bulunan tüm agresif maddelere kar  dayan kl r. Su deposu yal nda kullan lamaz. UV dayan  olmad  için
üzeri kapat lmal r.

ÜRÜN AVANTAJLARI

• Elyaf takviyelidir
• Çatlak köprüleme özelli ine sahiptir
• H zl  kürlenir
• Kolay uygulan r
• Su geçirimsizdir
• Solvent (çözücü) içermez
• Elastiktir

TEKN K ÖZELL KLER
Kimyasal Birle im : Bitüm Kauçuk
Kar m Yo unlu u : 1.2 kg / lt
Uygulama S cakl : +5°C ile +35°C aras nda
Uygulanacak Zemin S cakl : +5°C ile +35°C aras nda
Servis S cakl : -10°C ile +75°C aras nda
Uygulama Süresi : Ortalama 1 saat
Kuruma Süresi : +20°C’de Dokunma : 1 saat / Tam kuruma : 3 gün / Test: 8 gün
Ya mur Dayan : +20°C’de 3 saat
Kar m Oran : A rl kça; 3 ölçek S  (A) : 1 ölçek Toz (B)
Kat  Madde çeri i : %63
Çekme Dayan : >0,5 N/mm²
Su Geçirimsizlik : 7 bar/24 saat (hidrostatik bas nç alt nda su penetrasyonu)
Nakliye ve depolamada

cakl k dayan                            : +5°C ile +40°C aras nda, dondan ve güne ndan korunmal r

Ürün Güvenli i:
Ürün çimento içerir. Nem ile temas  alkali reaksiyon verir, o yüzden cildi ve gözleri koruyun. Temas halinde bol su ile y kay n.
Göz ile temas halinde derhal t bbi yard m al n.

UYGULAMA
Yüzey Haz rl :
Uygulama yap lacak yüzey düzgün, sa lam, yüke dayan ml , temiz, kuru veya hafif nemli ve uygun Ceresit astar malzemesi
ile astarlanm  olmal r. Tüm kö eler uygulama öncesi 45° aç yla pahlanmal r. ç kö eler, Ceresit CD 22, CD 122, CT 20 (en
az 4 cm yar çap nda, kuruma süresi en az 4 saat) kullan larak yuvarlat lmal r. Yüzeydeki birle im yerleri onar lmal , yüzey
bozukluklar  ise önceden tamir harçlar  (Ceresit CD 22, CD 122, CT 20) ile düzeltilmelidir. Uygulama öncesi, BITUMPLUS 2K’y
su ile 1:5 oran nda seyrelterek haz rlanacak s , f rça ile astar olarak uygulan r. Üzerinde büyük girintiler, rötre çatlaklar  ve
benzeri çukurluklar bulunan yüzeyler uygulamadan önce, hava giri i ve kabarc k olu ma riskine kar , tamir harçlar  ile
doldurulmal r. Dilatasyon ve hareket derzlerinde Ceresit CL 152 kullan lmal r.

Uygulama:
BITUMPLUS 2K’n n 2 bile eni 400 – 600 devirli bir matkap ile kar larak kullan ma haz rlan r. Topak olu umuna engel olmak
için önce s  komponent kar rma kab na dökülür. Daha sonra toz komponent yava ça s n içine dökülürken bir yandan
da matkap ile kar r (en az 2 dakika). Daha önceden uygulanm  olan astar kuruduktan sonra BITUMPLUS 2K homojen
kal nl kta, bir mala yard  ile yüzeye sürülür. Uygulama kal nl  su bas nc na ve kullan m yerine göre de mektedir.

Uygulamaya ara verilecekse, uygulama katman  kal nl  giderek azalt larak bitirilmelidir. Ara verilen uygulamaya inceltilerek
bitirilmi  katmandan ba lanmal r. Kö elerin su yal nda uygulama ara verilmeden tamamlanmal r.
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- Zemin nemine ve bas nçs z yeralt  suyuna kar  yal m:
BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak aras na donat  filesi (cam tülü, s va filesi, vb.) yerle tirilerek uygulanmal r.
Donat  filesi ya ken 1. kata  gömülür. 2. kat ise 1. kat kuruduktan sonra uygulanmal r. Kuru katman  kal nl  en az
2 mm olmal r.

- Tavan ve zeminde bas nçs z suya kar   yal m:
BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak aras na donat  filesi (cam tülü, s va filesi, vb.) yerle tirilerek uygulanmal r.
Donat  filesi ya ken 1. kata  gömülür. 2. kat ise 1. kat kuruduktan sonra uygulanmal r. Kuru katman  kal nl  en az
2 mm olmal r.

- Bas nçl  yeralt  suyuna kar  yal m:
Binan n su etkisine maruz kalan alanlar  kesintisiz olarak yal lmal r. BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak aras na
donat  filesi (cam tülü, s va filesi, vb.)  yerle tirilerek uygulan r Donat  filesi ya ken 1. kata gömülür. 2. kat ise 1. kat
kuruduktan sonra uygulanmal r. Kuru katman kal nl  en az 2,5 mm olmal r.

- Bas nçl  suya kar  yal m:
BITUMPLUS 2K minimum 2 kat olarak aras na donat  filesi (cam tülü, s va filesi, vb.)  yerle tirilerek uygulan r. Donat
filesi ya ken 1. kata gömülür. 2. kat ise 1. kat kuruduktan sonra uygulanmal r. Kuru katman kal nl  en az 2,5 mm
olmal r. Uygulama derinli i 3 m olarak s rland lm r. BITUMPLUS 2K uygulanmadan önce, yatay ve dü ey
birle im noktalar  ek olarak Ceresit  CR 65 ile yal lmal r. Birle im noktalar  ayr ca CL 152 Dilatasyon Bant  ile
desteklenmelidir.

Birle im noktalar  ortalama 10 cm geçilmelidir. Yal m plakalar n montaj nda, yal m kuruduktan sonra BITUMPLUS 2K
yap rma amac  ile noktasal olarak uygulan r.

Ta  duvarlar n ve büyük ta lardan yap lm  mahzen duvarlar n yal nda büyük ve s vanmam  dü ey birle im yerleri var
ise, bu k mlar n donat  filesi vb. bir ta  malzeme ile desteklenmesi gerekir. Büyük yüklerin, yüksek bas nc n ve çatlama
tehlikesi olan yerlerin de ayn ekilde korunmas  gerekmektedir.

Kullan lan aletler, kullan ld ktan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra sanayi tipi solventler ile temizlenmelidir.

SARF YAT
1 mm kal nl k (kuru film) için 1,6 kg/m

Uygulama alan na göre sarfiyat
Kuru
katman
kal nl
(mm)

Sarfiyat
(kg/m²)

Uygulama

Zemin nemi ve bas nçs z yeralt  suyu 2,0 3,2 2 kat, donat  filesi destekli
Bas nçs z su 2,0 3,2 2 kat, donat  filesi destekli
Bas nçl  yeralt  suyu, 3 m derinli e kadar bas nçl  su 2,5 4,0 2 kat, donat  filesi destekli
Yal m levhalar n yap lmas 1 kg/m

rma kat  (su yal m katman  olu turmaz) 1-2 kg/m

* Sarfiyatlar ideal uygulama ko ullar na göre hesaplanm r, yüzey ko ullar  ve i çili e ba  olarak 1-2 kg/m  art
gösterebilir.

AMBALAJ
Kombiset : 32 kg
Komponent A : 24 kg plastik kova (S )
Komponent B : 8 kg kraft torba (Toz)

RAF ÖMRÜ
Malzeme orijinal ambalaj nda serin ve kuru ortamda, dondan ve güne ten korunarak depoland  takdirde raf ömrü 12 ayd r.
Aç lm  ambalajlar, a zlar  s ca kapat larak uygun depolama ko ullar nda saklanmal  ve en k sa sürede kullan lmal r.

KKAT !
Cildi tahri  edicidir. Ciddi göz hasarlar  tehlikesi vard r. Çocuklar n ula abilece i yerlerden uzak tutunuz. Tozlar  solumay n.
Göz ve cilt ile temas ndan sak n. Göz ile temas nda derhal bol su ile y kay n ve doktora ba vurun. Çal rken uygun koruyucu
eldiven, koruyucu gözlük / maske kullan n. Yutma halinde hemen doktora ba vurun, kovay  veya etiketi gösterin.

Sadece tamamen bo alm  ambalajlar  geri dönü üme gönderin. Kürle mi  ürün art klar , evsel at k benzeri endüstriyel at k
eklinde ya da ticari/in aat alan  için olan konteynerde bertaraf edin. Kürle memi  ürün art klar  tehlikeli at k olarak bertaraf

edin.


