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Tanım 

SWELLBAND A, akrilik polimer esaslı, su ile temas ettiğinde şişen su tutucu banttır. 

Kullanım Alanları 

▪ Havuzlarda, 

▪ Su depolarında, 

▪ Arıtma tesislerinde, 

▪ İnşaat derzlerinde, 

▪ Perdelerin temeller ile birleştiği soğuk derzlerde, 

▪ Çelik profil ve boruların beton ile temas ettiği yerlerde, 

▪ PVC boru giriş çıkışlarında su tutucu flanş olarak 

▪ Deniz suyuna maruz kalan yerlerde sızdırmazlık sağlamak için kullanılabilir. 

Avantajları 

▪ Uygulaması kolaydır. 

▪ Birçok farklı yüzey üzerine rahatça uygulanabilir. 

▪ Fazla donatıda dahi kolay uygulama yapılır. 

▪ Kontrollü şişer beton dökümünde aniden şişmez ve betona zarar vermez. 

▪ Şişerek boyutunu değiştirdiği için, betonarme yapı içerisinde malzemenin su bariyeri 

oluşturmasını ve olası boşlukların doldurulmasını sağlar. 

▪ Yüksek tuz konsantrasyonuna ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır. 

Teknik Bilgiler  

İçerik 

Renk 

Su Basıncı Dayanımı 

Genleşme Oranı 

Su Sızıntısı 

Uygulama Sıcaklığı 

GTIP No 

Akrilik esaslı 

Mavi, kırmızı, siyah veya diğer  

50 m (5 bar) 

%300 (su içerisinde 7 günde) 

Sızıntı yok 

-30°C ile +50°C arası 

4008.21.90.00.00 
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Uygulama Yöntemi 

Yüzey Hazırlığı 

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru ve temiz olması, yağ, toz, pas ve kirden arındırılmış olması 

gereklidir. Uygulama öncesi yüzeyin rutubet ve yağıştan korunması gereklidir. 

Uygulama 

Uygulama için yeterli uzunlukta SWELLBAND A rulodan çözülür. SWELLBAND A uygulaması 

yapılacak yüzeyin orta yerine SUPERTACK 290 uygulanır ve SWELLBAND A SUPERTACK 290 

üzerine sabitlenir. Ek yerleri yan yana veya uç uca getirilir; üst üste bindirme yapılmamalıdır. Düzgün 

şekilli olmayan yüzeylerde bandın yüzeyin her noktasına temas etmesine özen gösterilmelidir. 

Kontrollü bir şekilde beton dökülür. Uygulama sonrası üzeri beton ile kaplanana kadar suya maruz 

kalmamalıdır. Hareketli derzlerde kullanılması önerilmemektedir. 

Sarfiyat 

Metraja bağlıdır. 

Ambalaj 

5 mm x 20 mm - 20 metre/kutu 

10 mm x 20 mm - 10 metre/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 su ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle 

çıkartılabilir. 
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Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar 

▪ Uygulaması sonrası üzeri beton ile kaplanan kadar su temasından korunmalıdır. 

▪ Hareketli derzlerde kullanılması önerilmemektedir. 

▪ 2 bardan yüksek su basınçlı yerlerde uygulamayınız.  

▪ Yeraltı su seviyesinin ani yükselmesinde, genleşme yavaş tamamlanacağı için soğuk derzin 

su geçirimsizliği için bir süre beklenmelidir. 

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 

 


