
eile POLİÜRETAN MASTİK 125                                   
 

 

 
Tanım 
Çok yüksek kaliteli, tek komponentli, yüksek modüllü, 
pek çok yapıştırma ve izolasyon işlerinde 
kullanılabilecek poliüretan bazlı mastiktir. 
 
Kullanım Alanları 
İnşaat ve metal endüstrisindeki bütün yapıştırma ve 
izolasyon işlerinde, titreşimli yapılardaki strüktüel 
yapıştırmalarda kullanılır. 
 
Ürünün Özellikleri                                                                    
*Çok kolay uygulanır. 
*Kürlendikten sonra dahi elastik kalır. 
*Pek çok yüzeye mükemmel yapışma sağlar. 
*Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır. 
 
Uygulama Prosedürü 

Yüzey Hazırlığı 

eile POLİÜRETAN MASTİK 125 uygulanacak yüzey 

toz ve yağlardan arındırılmalı, yüzey temiz ve kuru 

olmalıdır. Birçok genel yapısal yüzeyde ve metallerde 

*Uygulama öncesinde uyum testi önerilir 

Derz Ölçüleri: 
Minimum genişlik    : 2mm (yapıştırma işlerinde) 
        : 5mm (derzlerde) 
Maksimum genişlik: 10mm (yapıştırma işlerinde)  

      : 30mm (derzlerde) 
Minimum derinlik     : 5mm (derzlerde) 
Önerilen ölçüler       : 2 x derinlik = genişlik 
 
Uygulama Yöntemi  

eile POLİÜRETAN MASTİK 125; macun tabancası 
ile +1 °C ile +30 °C arasındaki sıcaklıklarda 
uygulanmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan 
ekipmanlar pomex tiner  ile temizlenmelidir. 
                                                                                   
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar                                 
*Aşırı sıcak, rüzgarlı ve yağışlı havalarda; ortam 
sıcaklığı +1 °C altında veya +30°C üzerinde ise 
uygulama yapılmamalıdır.                                                                     
*Cephe derzlerinde derz genişlikleri genellikle 15-30 
mm arasındadır. En uygun değer derz genişliğinin, 
derz derinliğinin yaklaşık iki katı olmasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Uygulama yapılacak ortamda ve derzde nem ve 

rutubet olmamalı. Aksi takdirde eile POLİÜRETAN 
MASTİK 125 içersinde hava kabarcığı oluşabilir. 

*En yüksek performansı sağlayabilmek için eile 
POLİÜRETAN MASTİK 125  uygulama öncesinde 
yapışma testi önerir 
*Okside kuruyan boyalar ile üzeri boyandığında 
kuruma sürecinde aksaklıklar yaşanabilir 
                                                                                      
Teknik  Özellikler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda bildirilen değerler laboratuar deneyleri sonucu elde edilmiştir. 

şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir. 

Ambalaj 
beyaz, gri, siyah, ve isteğe göre diğer renkler                        

310 ml aluminyum kartuş, 600 ml sosis. 

Depolama                                                                             

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, 

+5 °C ile +25 °C sıcaklık aralığında depolanmalıdır. 

Raf Ömrü                                                                    

Belirtilen depolama koşullarında ve açılmamış 

ambalajında, üretim tarihinden itibaren 9 ay dır  

 

 

 

 

 

 

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.  ŞUBAT 2015 

                                                    

 

Baz                                                   Poliüretan                                 

Yoğunluk                                         Macun                           

Kürlenme sistemi                          Nemli kürlenme                                   

Kabuk oluşumu                             Yaklaşık 15 dk.  

Kürlenme hızı                                 (20°C/65% Nem.)                                                                           

Kürlenme hızı                                3mm/24sa.                                                                 

Shore A sertlik                              (20°C/65% Nem.)                              

Shore A sertlik                              40, +/-5                                      

Çekme                                             En fazla %4                                 

Öz kütle                                          1,26 g/ml                                         

Isı dayanıklılığı                             -30°C ile +90°C                                  

Geri gelme kapasitesi                  >%80                                 

Maksimum hareketlilik               %15                            

Elastikiyet modülü (%100)         0.60 N/mm
2
 (DIN 53504)                           

Gerilme mukavemeti                  1.5 N/mm
2
 (DIN 53504)                                            

Kopma noktasında uzama         %600 (DIN 53504) 


