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Teknik Bilgi Föyü

CERESIT CEREPUR 2K
Poliüretan Esasl , ki Komponentli, Sürekli Elastik, Su Yal m
Kaplamas

TANIMI
Ceresit Cerepur 2K, iki komponentli, h zl  sertle en,
bitümle modifiye edilmi , poliüretan esasl  su yal m
kaplamas r. Yüksek yap ma mukavemetine sahip,
mükemmel mekanik ve kimyasal dayan m sa layan,
sürekli elastik bir yal m katman  olu turur.

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü çat  dereleri, sulama kanallar  ve köprü
platformlar nda, asfalt alt nda, teraslarda, metal veya lifli
çimentodan yap lma hafif çat lar üzerinde, veranda ve
balkonlarda seramik alt nda, poliüretan yal m köpük
uygulamas  üzerinde, alç  ve çimento esasl  levhalar
üzerinde ve dilatasyon derzlerinde Ceresit  CS  51 veya
Ceresit Cerepur CS 58 derz dolgusu üzerinde suya kar
koruma amaçl  kullan labilmektedir. UV dayan
olmad ndan yal n üzeri mutlaka korunmal r.

ÜRÜN AVANTAJLARI
zl  sertle me

Tek katta kal n uygulayabilme
Mükemmel çatlak köprüleyebilme
Her türlü yüzeye mükemmel yap ma
Sürekli elastik
-40 C ile 80 C aras  elastikiyetini koruma, k sa süreli
180 C’ye dayanabilme
Çok yüksek gerilme ve y rt lma direnci
Yüksek mekanik ve kimyasal dayan m
Asfalt alt nda uygulanabilme
Makine ile püskürtülebilme

TEKN K B LG LER
Yo unluk : 0,97 gr/cm³
Kar m Rengi : Siyah
Gerilme Mukavemeti (DIN 52455) : > 20 N/mm2
Yap ma Mukavemeti
(ASTM D1640) : > 3 mPa
Kopmadaki Uzama (DIN 52455) : > %2000
Shore A Sertli i (DIN 53505) : 35

cakl k Dayan : -40 C ile 80 C aras
ok S cakl k Dayan : 180 C
lk Kürle me (Kuru Beton) : 2 saat  (20 C’de

%55 Nispi Nem)
Yeni Kat  /
Kaplama Uygulama Süresi : 6 – 24 saat
Nihai Priz Alma Süresi : 7 gün

UYGULAMA
Uygulama yap lacak yüzey, ürünün yap mas
engelleyecek her türlü hareketli parçadan ar nd lm
olmal r. Kir, ya  ve boya bas nçl  hava veya kumlama ile
temizlenmelidir. Yüzeyde emilmi  ya  varsa yak larak
temizlenmelidir. Ancak ya n çok derine i lemi  oldu u
durumlarda, ya n i ledi i k m k lmal  ve daha sonra
Thomsit EP 101 Epoksi Esasl , Büzülme Yapmayan
Tamir Seti kullan larak gerekli tamirat i lemleri
yap lmal r.

Yüzey tipine ve nem durumuna uygun seçilecek malzeme
(Ceresit Cerepur Primer, Thomsit PP 201, Thomsit R
755) ile astarlanmal r.

Her komponentin kovas  aç larak öncelikle kendi içinde
homojen bir kar m elde edilene kadar mikser yard yla
400 devir/dk kar r. Daha sonra her iki komponentten
hacimce e it miktarda ayr  bir kaba al narak yine mikser
(400 devir/dk) yard yla kar r. Haz rlanan kar
yüzeye  dökülerek  uygun  rulo,  f rça,  mala  veya  airless
makine ile hemen uygulanmal r. Kar n kap ömrü
20 C' de 30–45 dakikad r. Gözenekli yüzeylerde, hava
kabarc  olu mamas  için, ilk katman s rma eklinde
uygulanmal , 2 saat sonra ikinci katman  uygulanarak
yal m tamamlanmal r. Çok bozuk yüzeylerde Cerepur
2K, 1:0,5 oran nda 0,1 – 0,3 mm temiz ve kuru kuvartz
kumu ile kar larak uygulanabilir. Kaplama tam
sertle meden kimyevi maddelerle temas ettirilmemelidir.

 mekân uygulamalar nda, Cerepur 2K uyguland ktan 2
gün sonra,  yal m levhalar , geotekstil keçe, seramik
vb. ile korunma uygulanmal r.

SARF YAT
Her 1 mm kal nl k için yakla k 1,10 lt/m2 (Yüzey
emicili ine ba  olarak).

AMBALAJ
40 lt Toplam Set
A komponent: 20 lt. Metal Kova
B komponent: 20 lt. Metal Kova

RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 12 ayd r.
Kuru ve serin yerde depolanmal r. Uygun depolama

cakl  5 C ile 30 C aras ndad r. Raf ömrü uygun
ko ullarda, orijinal ambalaj nda, aç lmadan depoland
takdirde 12 ayd r.

KKAT!
+5 C alt nda uygulama yap lmamal r. yi havaland lan
yerlerde kullan lmal r. Uygulama s ras nda sigara
içilmemelidir. Ate ten uzak tutulmal r. Kapal  alanlarda,

smi havaland rma ve karbon aktif maske kullan lmal r.
Farkl  ortamlarda erken veya geç kuruma, sarfiyat
miktar nda art  gibi de iklikler gözlenebilir. Uygulamada
eldiven, koruyucu gözlük vb. ekipmanlar kullan lmal r.
Cilt ile temas halinde bol su ile y kanmal r. Kurumu
aletler tiner vb. maddeler ile temizlenmelidir. Göz ile
temas  halinde doktora ba vurunuz.


