Kullanım Yerleri
Dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
Meyilli teras çatılarda,
Beton, çinko ve prekast derelerde,
Silo, depo ve binaların kuzey dış cephelerinde kullanılır.
Avantajları
Kullanıma hazırdır.
Fırça ile uygulanır.
Güneş ışığından etkilenmez, UV dayanımlıdır.
Düşük sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur.
Yüksek aderans sağlar.
Kolay ve hızlı uygulanır.
Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
Boyanabilir.
Solvent içermez.
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yapısı
Modifiye edilmiş polimer reçine esaslı
kaplama
Renk
Beyaz
Kıvam
Fırça Kıvamı
Yoğunluk
~1,36 kg/litre
Uygulanacak Zeminin
+5°C +30°C
Sıcaklığı
Servis Sıcaklığı
-20°C +120°C
Elastikiyet
%150
Yüzey Koruma Süresi
4 - 5 saat
YKS Marka likit membran rulo ile 2 kat sac yüzeyine uygulanır. Öncesinde yüzey hazırlığı
için astar uygulama yapılır.

Bitümlü Likit Su Yalıtım Malzemeleri \ Emülzer Plus - Likit
Membran
Tanımı
Emülzer® Plus, suya ve rutubete karşı kullanılan, modifiye bitüm ve solvent
esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır likit membrandır. Bünyesindeki solventin
buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya
karşı dayanıklı ve süper elastik bir tabaka oluşturur.
Poz
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.626/7E
Kullanım Alanları
Emülzer Plus®, zemin nemi ve sızıntılara karşı Temellerde, İstinat ve perde
duvarlarında, Galeri, Drenaj ve temel kazıklarında, Betonarme teras çatılarda,
Balkonlarda, Su kanalları ve gizli derelerde, havuzların suya ve rutubete karşı
izolasyonunda kaplama altında kullanılır.
Uygulama
EMÜLZER PLUS, uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas edecek tarafına
uygulanır. Hazır bir malzemedir. Isıtma, inceltme gerektirmez. Fırça, gelberi veya
basınçsız püskürtücülerle uygulanabilir. Kuvvetli yapışma sağlamak, tozdan
arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak metal olmayan
yüzeylerde Emilkote®, metal yüzeylerde EMÜLZER CSP kullanılmalıdır.
EMÜLZER PLUS yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede kurumasına karşın, birkaç kat
uygulama yapılacak hallerde, katlar arasında birer gün beklenmelidir. Daha
yüksek basınçlara dayanması istenen hallerde, polyester keçe, file, tecrit bezi
gibi taşıyıcılarla takviye edilerek, mükemmel sonuç elde edilebilir. Sürekli olarak
açık hava koşullarına maruz kalan ve üzerinde gezilmeyen çatılarda, malzeme
sürüldükten sonra üstüne ALÜTEC sürülerek güneşten koruma ve estetik bir
görünüm kazandırılır.
Avantajları

-Herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir.
-Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
-Çok elastiktir. (%1000)
-Kullanıma hazırdır.
Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
-Çok çabuk kurur.
-Basınçlı suya dayanması isteniyorsa, geotekstil keçe, file, vs. taşıyıcı ile
kullanılabilir.
Sarfiyat
Her katta 600 g/m² olacak şekilde, en az iki kat olarak uygulanmalıdır.
Ambalajları
Net: 16 kg metal kutu
Net: 4,5 kg metal kutu
Net: 200 kg sac varil

