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BAUPAK® BİTÜM C-2K İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIMI

 

Ürün Tanımı:  

Bitüm C-2K, emülsiyon esaslı, iki 

bileşenli, solvent içermeyen, anyonik, 

polimer modifiyeli, fırça veya mala ile 

uygulanabilen su yalıtım malzemesidir. 

 

Kullanım Alanları: 

Tüm beton yüzeylerde, yatay ve düşeyde, 

dıştan yalıtım kaplaması gereken zemin 

yapılarda,  temel, mahzen, bodrum gibi 

kapalı yerlerde, banyo, mutfak, tuvalet, 

teras gibi ıslak hacimlerde sızıntı 

sularının izolasyonunda kullanılır. Çiçeklik 

su yalıtımları için güvenli bir yalıtım 

malzemesidir. 

Sürekli su ile temas eden ve toprak 

altında kalan yapı elemanlarında 

kullanılır. 

 

Özelikleri/Avantajları: 

 Ensek yapısı ile betondaki 

çatlakları (2 mm) köprüler. 

 Hemen yağmur geçirimsizlik 

özelliğine sahiptir. 

 Donma-çözülmeye dayanıklıdır. 

 Solvent içermez, çevre dostudur. 

 Yaşlanmaya, suya, tuz 

çözeltilerine ve zayıf asitlere 

dayanıklıdır. 

 Basit ve ekonomik uygulanabilir. 

 Fırça veya malayla uygulanabilir. 

 

. 

 

 Yanıcı ve zehirli madde ihtiva 

etmediğinden, kapalı yerlerde 

güvenle kullanılabilir. 

 Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon 

tabakası oluşturur. 

 Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz. 

 

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. 

Yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmeli, 

sağlam olmayan yüzeylere uygulama 

yapılmamalıdır. 

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 HARÇLARI ile 

doldurulmalıdır.  

Yüzeyde yeterli eğim şapının olduğu 

kontrol edilmelidir. 
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Yüzeyde demir çubuklar veya plastik 

parçalar varsa bunlar çıkarılmalı ve uygun 

BAUPAK TAMİR HARÇLARI ile 

doldurulmalıdır. 

Yapışma mukavemetinin artırılması için 

yüzey BAUPAK BİTÜM ASTAR ile tek 

olarak astarlanmalıdır. Astar 

uygulamasından sonra BİTÜM C-2K 

uygulaması için 4-5 saat beklenmelidir. 

Uygulama: 

BAUPAK BİTÜM İKİ BİLEŞENLİ SU 

YALITIMI C-2K fırça veya mala ile 3 mm 

kalınlığında en az iki kat uygulanır. İkinci 

kat ilk kat uygulama tamamen kuruduktan 

sonra ilk katta dik yönde uygulanır. File 

takviyesi gerektiren durumlarda, ilk kat 

uygulaması yapılır ve kurumadan üzerine 

file serilir. Serilen file yüzeyi mala 

yardımıyla düzeltilir. 

Ambalaj: 

30 kg’lık plastik kova (22 kg sıvı bileşen 

ile, 8 kg toz bileşen) 

Tüketim:  

Basınçlı Su: 5 kg/m3 

Basınçsız Su: 4 kg/m3 

Perde Betonlarda: 3 kg/m3 

1 mm kalınlık için 1,4 kg/m3 

Depolama:  

Dış etkilerden özellikle dondan korunarak 

üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Üretim 

tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir. 

 

Referans Standart: 

 TS EN 15814 

 

Teknik Özellikler: 

Renk: Kahverengi, Siyah 

Kıvam: Macunsu  

Yoğunluk A+B: 1,00 ± 0,01 kg/lt 

pH: 11,5-12,25  

Viskozite: 60 d.Pa.s 

Katı Madde A Bileşen: % 56 ± % 1,00 

Katı Madde B Bileşen: % 65 ± % 1,00 

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı:  +5 ˚C ile 

+35 ˚C arası 

Kullanma Süresi: ̴ 2 saat 

Kürlenme Süresi: ̴ 24 saat 

Su İle Temas Süresi: ̴ 48-72 saat 

Su Geçirimsizlik: W1 

Yangına Tepki: D 

Durabilite: Belirtilmedi 

Yüksek Sıcaklık Stabilitesi: Belirtilmedi 

Suya Direnç: Belirtilmedi 

*İki bileşen birlikte uygulama talimatına 

göre kullanıldığında geçerlidir. 
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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. 

 Basınçlı suyun olduğu durumlarda 

uygulama kalınlığı artırılmalıdır. 

 Tam kuruma sağlandıktan sonra, 

BİTÜM C-2K uygulanan yüzeyler, 

ısı yalıtım levhası, drenaj levhası, 

keçe vb. malzemelerle kaplanarak 

dış etkilerden korunmalıdır. 

 Ürün içerisine ürün bileşenleri 

dışında herhangi bir yabancı 

madde katılmamalıdır. 

 Tam kuruma olmadan üzerine 

toprak dolgu, şap gibi uygulamalar 

yapılmamalıdır. 

 Uygulama esnasında eldiven 

kullanılmalıdır. 

 Toz bileşen çimento esaslı 

olduğundan tozu solunmamalıdır. 

 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. 

 

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. 

S22: Tozlarını yutmayın. 

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. 

 

 

 




