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Elastik Derz Bandı 

Tanım                                                                                                                

Dilatasyonların, derzlerin ve çeşitli sebeplerden oluşan 

çatlakların yalıtımında kullanılan TPE esaslı her yönde 

esneyebilen yalıtım bandıdır. eile FC 805, çatlakların 

ve derzlerin üzerine eile EPX 100 veya eile EPX 50 

epoksi yapıştırma harcı ile sabitlenerek mükemmel 

yalıtım sağlar. 

Kullanım Alanları                                                             

*Dilatasyon ve hareketli derzlerde.                                 

*Havuzlarda.                                                                  

*Çatı birleşim yerlerinde,                                                

*Teras ve balkonlarda,                                                    

*Tünel, menfez ve kanalizasyonlarda,                                  

*Su yapıları ve su arıtma tesislerinde 

Ürün Özellikleri                                                                                          

*%400 elastikiyet özelliğine sahiptir.                                     

*Beton, çelik ve ahşap gibi yapı malzemelerine son 

derece iyi yapışır.                                                           

*Olumsuz hava koşulları ve suya dayanıklıdır.                     

*Uygulama kolaylığı ve ekonomi sağlar.                               

*Kimyasallara karşı dayanıklıdır. 

Uygulama Prosedürü 

Yüzey Hazırlığı                                                           

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. 

Aderansı azaltacak gevşek parçalar mekanik veya 

hava yolu ile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karıştırma                                                                         

eile FC 805 bantın yapıştırıcısı olan eile EPX 100 

veya eile EPX 50, 2 kompenantlı bir malzemedir. 

Kompenantlar düşük devirli bir karıştırıcı ile yumuşak 

kıvama gelene kadar 3-4 dakika karıştırılmalıdır. 

Karışım oranının A:3 - B:1 oranında olmasına dikkat 

edilmelidir. Yüksek sıcaklıklarda malzemenin tava 

ömrü kısalacağından uygulama yapılacak yerdeki 

sıcaklık göz önüne alınarak, malzeme yeterli miktarda 

hazırlanmalıdır 

Uygulama Yöntemi                                                             

eile FC 805 bantın yapılacağı yanal yüzeylere, 

hazırlanmış olan eile EPX 100 veya eile EPX 50 

yeterli miktarda sürülür. eile FC 805 bant, çatlağı 

merkez kabul edecek şekilde yerleştirilir. Bantın 

deliklerinden malzeme çıkıncaya kadar bant yüzeye 

bastırılır. Bantın orta kısmına eile EPX 100 veya eile 

EPX 50 gelmeyecek şekilde tekrar malzeme sürülerek 

işlem tamamlanır                                                                                  

Teknik Özellikler 

Renk:                          Gri 
Genişlik:                     15.5 - 20 - 25-30 cm  
Uzama:                       %400  
Birim Ağırlık:             1,70 kg / lt (eile EPX 100)  
Karışım Oranı:           A / B: 1/3 (eile EPX 100)  
Çekme Dayanımı:     4 N/mm² (eile EPX 100)  
Sarfiyat (EPX 50 -100):   1,5 kg/mtul  

 

Ambalaj                                                                                      

25 m.lik rulolar halinde üretilmektedir.                                                                                    

Raf Ömrü                                                                            

eile FC 805 bant için raf ömrü sınırsızdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze 

temas etmemeli; temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır.  Yutulması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çocukların 

erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Uygulama yapılan alanlarda yiyecek ve içecek bulundurulmamalıdır.                                                                          

Sorumluluk: Yukarıda belirtilen öneriler ve uygulama şartlarına uyulmaması durumundaki uygulamalardan ( hatalı kullanımlardan ) eile POMEX markalı 

ürünlerin üreticisi POMZA EXPORT A.Ş.  sorumlu tutulamaz.  Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşul ve şekillerinin geçerliliği 

uygulayıcının sorumluluğundadır. eile Pomex Yapı Kimyasalları ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, 

doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir tazminat  talebini kabul etmez.                                                                                                                           

Not: eile POMEX, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün 

için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar. Kullanıcı elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır. Gerekirse firmamızla 

temasa geçerek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır.  AĞUSTOS 2014 

                                                    

 


