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Tanım 

Poliüretan - bitüm esaslı, çift komponentli, soğuk uygulamalı, kendiliğinden yayılan dilatasyon ve 

derz dolgu macunudur. 

Kullanım Alanları 

Hareketli yatay dilatasyon ve derzlerde, su geçirimsizlik ve dolgu amaçlı kullanılır. 

Avantajları 

▪ Yüksek elastikiyete sahiptir, -20°C ile +120°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur. 

▪ Soğuk uygulamalıdır, kolay ve hızlı uygulanır. 

▪ Aşınmalara ve yaşlanmaya dirençlidir. 

▪ Yüksek mekanik ve kimyasal dirence sahiptir. 

▪ Kendi kendine yayılabilir. 

▪ Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır. 

Teknik Bilgiler 

İçerik 

Renk 

Karışım Yoğunluğu 

Katı Madde Oranı 

Elastikiyet 

Parlama Noktası 

Shore A Sertliği 

Sürekli Kullanım Sıcaklığı 

Şok Sıcaklık Dayanımı 

Karışımın Kap Ömrü 

Kuruma süresi 

Dokunma kuruması 

Tam kuruma 

GTIP No 

Poliüretan – Bitüm Esaslı 

Siyah 

1,30 g/cm3 

% 98 

Min. % 450 

>40 (ASTM D93) 

35±5 

+40°C ile +86°C arası 

+120°C 

20-30 dakika 

 

6 saat 

24 saat 

3214.10.10.00.12 
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Uygulama Yöntemi 

Yüzey Hazırlığı 

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey üzerindeki toz, kir, yağ ve 

pastan arındırılmalı, derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. 

Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. Yüzey kuru olmalıdır nemli yüzeylerde PUB 

401 köpürme yapar. 

Uygulama 

A ve B bileşenlerinin tamamı homojen bir görünüm alana kadar, düşük devirli matkap ile karıştırılır. 

Karışım yaklaşık 30 dakika içinde kullanılmalıdır, aksi takdirde geriye dönüşü olmayan jelleşme 

başlayacaktır. Sadece yatay derzlerde uygulamaya uygundur. Uygulama yapılan alan en az 6 - 8 

saat boyunca sudan korunmalıdır. 

Sarfiyat 

1,30 kg/lt 

Ambalaj 

A bileşen + B bileşen = 5 kg set 

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 selülozik tiner ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik 

yöntemlerle çıkartılabilir. 
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Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar 

▪ Uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler kullanılmaz. 

▪ 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 +5°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.   
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