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Tanım 

PH SELF, butil esaslı, tek tarafı veya çift tarafı yapışkanlı olarak üretilen, kendinden yapışkanlı pah 

bandıdır. Tek taraflı bantlar, alt kısmı yapışkanlı, üst kısmı örgüsüz keçe veya çıkartılabilir kağıt 

muhafazalı olarak yapılabilir. 

Kullanım Alanları 

▪ İç mekan fayans ve plaka kaplamalarında, 

▪ Islak hacimlerin yalıtımında, 

▪ Zemin-duvar birleşim noktalarındaki pahlarda ve derz yalıtımında kullanılır.  

Teknik Bilgiler 

Çatlama Dayanımı (içeriden) 

Kırılma Dayanımı (boyuna) 

(DIN EN ISO 527-3) 

Kırılma Dayanımı (enine) 

(DIN EN ISO 527-3) 

Uzama Dayanımı (boyuna) 

(DIN EN ISO 527-3) 

Uzama Dayanımı (enine) 

(DIN EN ISO 527-3) 

Absorbe Gücü (%25 elastikiyette) 

(DIN EN ISO 527-3) 

Absorbe Gücü (%50 elastikiyette) 

 (DIN EN ISO 527-3) 

Su Basıncı Dayanımı (içeriden) 

(DIN EN 1928-Davranış B) 

Soyulma Testi (içeriden) 

GTIP No 

0,4 bar 

32 N / 15 mm 

 

23 N / 15 mm 

 

%54 

 

%81 

 

0,9 N/mm 

 

1,3 N/mm 

 

0,2 bar 

 

>10 N / 20 mm 

5603.14.10.00.00 
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Uygulama Yöntemi 

Yüzey Hazırlığı 

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest 

parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz 

kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.  

Uygulama 

Arka kısımdaki silikon kağıt tabakası soyularak uygulama yapılacak yüzeylere sıkıca bastırılır. Rulo 

veya el yardımı ile keçe kısımları bastırılarak uygulama yüzeyine her noktada tam olarak temas 

etmesi sağlanmalıdır. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra üzerine su yalıtımı ürünü uygulanarak 

yalıtım tabakası oluşturulmalıdır. 

Ambalaj 

Kalınlık: 1 mm’den 3 mm’e kadar birçok ölçüde yapılabilir. 

Genişlik: 25 mm’den 150 mm’e kadar birçok ölçüde yapılabilir. 

Uzunluk: 10 m, 20 m 

Raf Ömrü 

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında 

Depolama 

Direkt güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve nemden korunaklı ortamlarda depolanmalıdır. 

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 +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama 

yapmayınız. 

▪ Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz. 
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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 

 


