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TEKN‹K B‹LG‹LER
ÖZELL‹K SONUÇ TEST METODU
‹çerik Poliüretan prepolimer,

solvent esasl›
Su bas›nc›na dayan›m S›z›nt› yapmaz (1m su DIN EN 1928,

sütunu, 24 saat) Test A
Beton yüzeylere yap›flma 2,2  ± 0,2  N/mm2 ASTM D 903
Sertlik (Shore A Skalas›) >95 ASTM D 2240
Uygulama s›cakl›¤› 5°C ile 35°C aras›nda
Kabuk ba¤lama 2-3 saat sonra
Hafif yaya 12 saat sonra Koflullar: 20°C,

trafi¤ine dayan›m %50 RH

Nihai kürleflme 4 gün sonra
Raf ömrü Kuru ve serin ortamda 9 ay

10 kg metal kova

CEREPUR PRIMER

Poliüretan Su Yal›t›m Sistemleri

POL‹ÜRETAN SU YALITIMI KAPLAMALARI
‹Ç‹N ASTAR

K‹MYASAL ÖZELL‹KLER
Potasyum Hidroksit %20 +
Sodyum hidroksit %20 +
Amonyak %10 +
Sülfürik Asit 10% +
HCL %10 +
Deniz Suyu +

Benzen +
Toluen ±
Ev tipi deterjanlar +
Diklorometan -
Dizel ya¤ +
N-metilpirolidon -

+ dayan›kl› - dayan›ks›z ± yar› dayan›kl›

TANIMI
• fieffaf, yar›-elastik, derine nüfuz eden tek komponentli

poliüretan astard›r. Solvent bazl› bir üründür. Yüzey ve
havan›n nemiyle kürleflir.

UYGULAMA ALANLARI
• Özellikle Cerepur gibi poliüretan esasl› su yal›t›m

malzemeleri ve poliüretan mastiklerden önce; beton,
hafif beton, çimento s›va mastar altl›¤›, harç, ahflap gibi
emici yüzeylerde astar olarak kullan›l›r.

ÜRÜN AVANTAJLARI
• Emici yüzeylere mükemmel yap›fl›r
• Yüzey hareketlerini karfl›layabilecek elastikiyete sahiptir
• Kolay uygulan›r (rulo veya airless tabanca ile)
• Birikinti suya ve dona dayan›kl›d›r

SARF‹YAT
• Tek kat için 200-250gr/m2.

UYGULAMA
• Yüzey temiz, kuru ve tafl›y›c› olmal› ve ürünün yap›flmas›n›

engelleyecek her türlü art›k maddeden ve hareketli
parçadan tamamen ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r. Yüzeydeki eski
kaplama, ya¤ ve toz tamamen temizlenmelidir. Sivri
uçlar yuvarlat›lmal›, yatay/düfley ek yerleri gibi çatlamaya
uygun bölgeler pahlanarak aç›land›r›lmal›d›r.

• Uygulama yap›lacak yüzeydeki çatlaklar›n oldu¤u yerde
V fleklinde bir kesit aç›lmal› ve Ceresit CS51 poliüretan
mastikle doldurulmal›d›r.

• Yüzeydeki nem oran› %5’i kesinlikle geçmemelidir. Yeni
dökülmüfl betonlar için minimum 28 gün beklenmesi
gerekmektedir.

• Cerepur Primer astar, Cerepur su yal›t›m kaplamas› ile
yap›lan uygulaman›n dayan›kl› ve sa¤lam olmas›n› sa¤lar.
Cerepur Primer astar emici yüzeyler için uygundur.

• Cerepur Primer astar, yüzey tamamen kaplanana kadar
f›rça veya rulo ile sürülür. Daha büyük yüzeylerde airless
pompa ile püskürtme suretiyle uygulama mümkündür.

• Zemin mukavemetinden tam emin olunam›yorsa, iki kat
Cerepur Primer uygulanmas› önerilir.




