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Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Elastik, Su Yalıtım 
Malzemesi 
 
Tanım                                                                               
Tek bileşenli, poliüretan esaslı, elastik,  hava ile 
kürlenen su yalıtım malzemesidir.  
 
Kullanım Yerleri 
*Çatı, balkon ve terasların, perde betonların su 
izolasyonu. 
*Banyo, yüzme havuzu, mutfak ve benzer ıslak 
alanların (fayans altı) su izolasyonu. 
*Poliüretan köpük yalıtımının korunması. 
*Çiçek tarhlarının ve ekim sandıklarının su yalıtkanlıgı. 
*Su depolama ve dagıtım kanallarının su izolasyonu. 
*Köprü, tünel ve benzeri beton yapıların su izolasyonu 
ve korunması. 
*Metal yüzeylerin su izolasyonu. 
*Otopark üstü su yalıtımı ve kaplamasında. 
 
Ürün özellikleri  
*UV ışınlarına dayanıklıdır.  
*Uygulandıgında, herhangi bir birleşme noktasına veya 
sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir 
membran olusturur. 
*Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas 
edebilir. 
*-30°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik 
özelliklerini korur. 
*-10°C ' de bile 2 mm' ye kadar olan kalınlıktaki 
çatlakları kapatır. 
*Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek 
duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır. 
*Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir. 
 
Uygulama prosedürü 
 
Yüzey Hazırlama 
Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın 
yapıskanlıgını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü 
kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Maksimum 
nem içeriği %5’i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en 
az 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır. Eski 
kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve 
tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi 
gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin 
giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası 
ve taslama isleminden kaynaklanan toz iyice 
temizlenmelidir. 
 
UYARI: Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uygulama yöntemi 
Astarlama 

Uygulama yapılacak yüzey eile PUR 710 ile 
astarlanmalıdır. 
 
Su İzolasyon Membranı 
Kullanılmadan önce iyice karıstırılmalı, astarlanan 
yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo 
ya da fırça yardımı ile yayılmalıdır. 12 saat sonra (en 

geç 36 saat içinde), bir kat daha eile PUR 012 
uygulanmalıdır. Arzu edildigi takdirde üçüncü bir kat 

daha eile PUR 012 uygulanabilir. İki veya üç kat 
halinde ortalama 1,4–2,0 kg/m² seklinde 
uygulanmalıdır. Bu miktardaki uygulama, rulo ve 
havasız spreyle uygun kosullar altında, düz bir yüzeye 

yapılmalıdır. eile PUR 012; kat başına 0,7 mm (kuru 
tabaka) kalınlığın üstünde kullanılmamalıdır. 
 
Sarfiyat  
İki veya üç kat halinde ortalama 1,4–2,0 kg/m² 
 
Teknik Özellikler 

ÖZELLİK SONUÇLAR 

Yapısı Poliüretan yüksek dayanımlı 
pre-polimer 

Kopma noktasındaki 
genleşme 

 
%900 ± 80 

Çekme dayanımı 7,45 ± 0.30 N/mm² 
Su buharı geçirmezliği 25,8 ± 4,4 gr/m²/gün 

Su basıncına karsı direnç Sızıntısız  
(1m su sütunu, 24 saat) 

Beton yüzeye yapışma 2,2 ± 0,2 N/mm² 

Sertlik (Shore A Derece) 65 ± 5 
Yanma derecesi B2 
Kıvılcıma karsı direnç ve ısı 
yayması 

 
Geçti 

Uygulama sıcaklığı 5°C - 35°C 
Yapışmaya başlama süresi 4 saat 
Hafif kullanım 12 saat 
Kesin kullanıma geçiş 7 gün 
 
Kimyasal özellikler 

 
Asitli ve bazik solüsyonlara 
(%10), deterjanlara, deniz 
suyuna, yağlara ve 
yağlama maddelerine karsı iyi 
dirence sahiptir. 
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Ambalaj  
25 kg teneke kovada 
  
Depolama  
Malzeme nem ve güneş ışığından korunmalıdır. 
Saklama sıcaklığı: 5°C ile 30°C arasında olmalıdır.  
 
Raf ömrü                                                                       

Orijinal ambalajında kuru ve serin ortamlarda 9 aya 

kadar saklanabilir. Açılan ambalajlar kullanılmalıdır. 

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 

                                                    

 


