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Tanım 

Bitüm ve kauçuk esaslı, ıslak zeminlerde dahi uygulanabilen, süper elastik sızdırmazlık ve yapıştırma 

macunudur. 

Kullanım Alanları 

▪ Birleşme fugalarında, baca diplerinde su geçirimsizliği, dolgu ve tamir amaçlı, 

▪ Çatı pencereleri montajında, havalandırma, anten ve boru çıkışlarında su geçirimsizliği 

sağlama amaçlı, 

▪ Bitümlü membranların yapıştırılmasında, montaj ve tamirinde, 

▪ Bitümlü shingle yapıştırma ve tamirinde kullanılır. 

Avantajları 

▪ Özel formülü sayesinde yağışlı havada dahi uygulanabilir. 

▪ Islak ve hatta sualtındaki yüzeylere dahi mükemmel yapışır. 

▪ Bitümlü membran, shingle, asfalt esaslı malzemeler, beton, tuğla, ahşap, metal gibi geniş bir 

kullanım alanına sahiptir. 

▪ Soğuk uygulanır, kullanıma hazırdır. 

▪ Akma yapmaz. 

▪ Soğuk havada elastikiyetini korur. 

Teknik Bilgiler 

İçerik 

Renk 

Yoğunluk 

Elastikiyet 

Maksimum Fuga Genişliği 

Uygulama Sıcaklığı 

Kuruma süresi 

Dokunma kuruması 

Üzerinde gezilebilme 

Tam kürlenme 

GTIP No 

Elastomerik Bitüm-Kauçuk Solüsyonu 

Siyah 

0,98 g/cm3 

-20°C ile +90°C arası elastikiyetini korur. 

5 mm 

+8°C ile +35°C arası 

 

2 saat 

12 saat 

48 saat 

6807.90.00.00.00 
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Uygulama Yöntemi 

Yüzey Hazırlığı 

Uygulama yapılacak yüzeyler tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır. Gevşek parçalar ayıklanmalıdır. 

Yüzeyler ve derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse 

derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. 

Uygulama 

Kartuşun ucu derz genişliğine uygun olarak kesilir. Malzeme fuga veya derze sıkıldıktan sonra 10 - 

15 dakika içerisinde nemli spatula ile yüzeyi düzeltilmelidir. Islak yüzeylerde uygulama yapılırken, 

kartuşun ucu kuvvetle bastırılmalıdır. Yapıştırma işlemlerinde ürün bir yüzeye uygulandıktan 10 - 15 

dakika sonra diğer yüzeyle birleştirilmelidir. 

Sarfiyat 

Kullanılan zemin ebatına ve derz aralığına göre değişir. 

Ambalaj 

310 ml kartuş 

25 kartuş/kutu 

Raf Ömrü 

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında 

Depolama 

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

korunmalıdır. 

Ekipman Temizliği 

Kullanılan ekipmanlar leke çıkarıcı ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik 

yöntemlerle çıkartılabilir. 
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Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar 

▪ Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir. 

▪ 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 +8°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama 

yapmayınız. 

▪ Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz. 

Sağlık ve Güvenlik 

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. 

Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi 

kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.   

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 

 


