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BAUPAK® BİTÜM ASTAR 

 

Ürün Tanımı:  

Bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, rulo 

veya fırça ile uygulanabilen su yalıtım 

malzemesidir. 

 

Kullanım Alanları: 

Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, 

mahzen, bodrum gibi kapalı yerlerde, 

banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak 

hacimlerde sızıntı sularının 

izolasyonunda kullanılır. 

Donatıyla birlikte kullanılır. 

BAUPAK BİTÜM İKİ BİLEŞENLİ SU 

YALITIMI C-2K uygulamasından önce 

astar olarak kullanılır. 

BAUPAK BİTÜM ASTAR her marka 

bitümlü membran kullanılmasından önce 

astar olarak kullanılır. Üstün yapışma 

özelliği sayesinde üstüne yapışan bitümlü 

membranların, yüzeye daha sağlam ve 

boşluksuz yapışmasını sağlar.  

Sıcak bitümle parke yapıştırma 

uygulamalarında, şap üzerine astar 

olarak kullanılır. 

 

Özelikleri/Avantajları: 

 Çok ekonomiktir. 

 Kullanıma hazırdır. 

 

 

 

 Yanıcı ve zehirli madde ihtiva 

etmediğinden, kapalı yerlerde 

güvenle kullanılabilir. 

 Herkes tarafından kolaylıkla 

uygulanabilir. 

 Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon 

tabakası oluşturur. 

 Su bazlı olduğundan çevre 

dostudur. 

 Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve 

inceltme gerektirmez. 

 

Yüzey Hazırlığı ve Kullanım Talimatı: 

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür 

malzemesi, deterjan gibi yapışmayı 

önleyici maddelerden temizlenmiş 

olmalıdır. Boya, astar boyalar vb. 

tabakalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. 

Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. 

Köşe dönüşleri uygun şekilde 

pahlanmalıdır. Uygulama yüzeyindeki 

dilatasyon derzleri ve soğuk derzler 

uygun BAUPAK ELASTİK DİLATASYON 

BANTI ve BAUPAK ELASTİK PU SU 

YALITIM BANTI kullanılarak 

kapatılmalıdır. Büyük gözenek ve 

çatlaklar uygun BAUPAK TAMİR HARCI 

ile doldurulmalıdır. Yüzeyde yeterli eğim 

şapının olduğu kontrol edilmelidir. 
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Uygulama: 

BAUPAK BİTÜM ASTAR fırça veya rulo 

ile uygulanır ve kuruyuncaya kadar 

beklenir. Hava şartlarına bağlı olarak 

yaklaşık 4-5 saatte kurur. İki kat 

uygulamalarda, ilk kat tamamen 

kurumadan ikinci kat sürülmemelidir.  

Membran yapıştırma uygulamalarında ise 

astarın tamamen kuruması beklemelidir. 

 

Ambalaj: 

20 kg’lık plastik kovada. 

 

Tüketim:  

Astar olarak en fazla % 50 su ile 

inceltildikten sonra tek katta 400 gr/m2 

sarfiyatla uygulanır. 

 

Depolama:  

Dış etkilerden özellikle dondan korunarak 

üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Üretim 

tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir. 

 

Teknik Özellikler: 

Renk: Kahverengi  

Yoğunluk: 1,00 ± 0,01 kg/lt 

pH: 11,5-12,25  

Viskozite: 20 d.Pa.s 

Katı Madde: % 36 ± % 1,00 

 

 

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı:  +5 ˚C ile 

+35 ˚C arası 

İlk Kuruma Süresi: 4-5 saat 

Tam Kuruma Süresi: 1-3 gün 

 

Dikkat: 

 +5 ˚C ve +30 ˚C arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama yapınız. 

 Donmuş veya direkt güneşe ve 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Yağışlı havalarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Dış yüzey uygulamalarında, yüzey 

ilk 24 saat güneşten, rüzgardan, 

dondan ve yağmurdan 

korunmalıdır. 

 Uygulama esnasında eldiven 

kullanılmalıdır. 

 Boş ambalajlar içme suyu ve gıda 

maddesi depolamak için 

kullanılmamalıdır. 

 İş bitiminde el aletleri ve vücuda 

temas eden yerler bol sabunlu su 

ile yıkanmalıdır.  El aletlerinde 

kuruyan malzeme ise sanayi tipi 

çözücülerle temizlenmelidir. 

 Yukarıdaki değerler laboratuar 

ortamında (23˚C ± 2˚C ve %50 ± 

%5 nisbi nem) ölçülmüştür. 
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Tehlike ve Güvenlik Bilgileri:  

R37/38: Solunum yolları ve deri için tahriş 

edici. 

R41: Göze ciddi zara verme riski. 

R43: Cilt ile temasında hassasiyet 

oluşturabilir. 

S24/25: Göz ve cilt ile temastan sakının. 

S26: Göz ile teması halinde, derhal bol su 

ile yıkayınız ve bir doktora danışınız. 

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu 

giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın. 

 

 

 




