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Tanım 

B-ROD, kapalı hücre yapılı ekstrüzyon ile üretilen polietilen esaslı, derz dolgu profilidir. 

Kullanım Alanları 

▪ Derz ve dilatasyonların izolasyonunda kullanılan dolgu kimyasallarının desteklenmesinde, 

▪ Yapıda kapı ve pencerelerin duvarla birleşme yerlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır. 

Avantajları 

▪ Esnektir ve çok kolay biçimde sıkıştırılabilir. 

▪ Hava ve suyu geçirmez. 

▪ Koku yapmaz. 

▪ Derze uygulanan mastik sarfiyatını önler. 

Teknik Bilgiler 

Renk 

Yoğunluk 

Su Buharı Difüzyon Katsayısı 

Su Emme Duyarlılığı 

Kullanım Sıcaklığı 

GTIP No 

Gri / Diğer renkler üretilebilir. 

25-30 g/cm3 

µ≥3500 

%1,6 (28 gün sonra) 

-40°C ile +100°C arası 

3925.90.80.00.00 

Uygulama Yöntemi 

Uygulama 

Derz dolgu fitili, derz genişliğinden %30 daha kalın seçilir ve sıkıştırılarak derze yerleştirilir. Üzeri 

poliüretan, polisülfid, akrilik vb. esaslı maddelerden oluşan kimyasal derz dolgular ile kaplanır. 

Ambalaj 

6 mm’den 100 mm’e kadar çeşitli ölçülerdeki çaplarda bulunur. 

 



Teknik Bilgi Föyü 

B-ROD 
Derz Dolgu Fitili 

 
                                                                                                                                           

 

  

                                                                                                                                                                              2/2 B-ROD 

www.baumerk.com Y
a
rd

ım
cı

 Y
a
lıt

ım
 Ü

rü
n

le
ri

 

Raf Ömrü 

Sınırsız. 

Depolama 

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden 

korunmalıdır. 

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar 

▪ Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız. 

▪ Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek 

nemden koruyunuz.  

▪ Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama 

yapmayınız. 

 

Sağlık ve Güvenlik 

Dikkat! Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu 

kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri 

çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte 

yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.  

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz.  

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti 

sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak 

için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.  

 

Baumerk Yapı ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 

Dursunköy Mah. Uygur Cad. No 44 Hadımköy,  

34555 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE 

Tel: +90 212 438 7 888 

Fax: +90 212 438 67 05 

 


