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BAUPAK® KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI 2K

 

Ürün Tanımı:  

Çimento esaslı, negatif ve pozitif yönde 

su basıncına dayanıklı, betonun içine 

nüfuz eden çift bileşenli kristalize su 

yalıtım malzemesidir. 

Kullanım Alanları: 

Dıştan ve içten uygulamalarda; 

Bodrum, asansör boşluklarının, 

temellerin, istinat duvarların su 

yalıtımında kullanılır. İçme suyu 

depolarının, su arıtma tesislerinin, 

garajların, tünellerin vb. yapıların su 

yalıtımında kullanılır. Şap altı 

uygulamalarda, havuzlarda, bina 

cephelerinde, temel altı su yalıtımında 

kullanılabilir. Yeni veya eski betonarme 

yapıların, toprak altı ve su basman 

bölümlerinde kullanılır. 

Özelikleri/Avantajları: 

 İçme suyu sistemlerinde kullanıma 

uygundur. 

 İşleme süresi uzundur. 

 Uygulama kolay ve rahattır. 

 Negatif ve pozitif yönde 

kullanılabilir. 

 Suya ve dona dayanıklıdır. 

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.  

 

 

Hasarlı bölgeler ve çatlaklar uygulama 

yapılacak alanın özelliklerine göre uygun 

BAUPAK TAMİR HARÇLARI ile tamir 

edilmelidir. Birleşim yerleri, derz 

detaylarında BAUPAK ELASTİK PU SU 

YALITIM bandı kullanılır. Bandı 

yapıştırma için BAUPAK SU YALITIM 

HARCI C-2K HİGH FLEX kullanılır. 

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz su ile 

nemlendirilmelidir. Nemli yüzeyler harcın 

beton içine daha iyi nüfus etmesini sağlar. 

Bunun yanı sıra yüzeyde su birikintisine 

izin verilmemelidir.   

Temiz bir kap içerisine 7,50 lt BAUPAK 

KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI sıvı 

bileşen üzerine 25 kg BAUPAK 

KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI toz 

bileşen yavaş yavaş katılarak düşük 

devirli bir mikser ile topak kalmayıncaya 

kadar karıştırılır. Kaptaki karışım 30 dk 

içinde tüketilmelidir. 

Uygulama: 

Hazırlanan harç fırça ile yüzeye iki kat 

halinde uygulanır. İkinci kat, birinci kata 

dik yönde (90˚) uygulanmalıdır. İkinci kat 

uygulaması birinci kat henüz kurumadan 

ve yeterli sertliğe ulaştığında yapılmalıdır. 

Yeterli sertliğe ulaşan malzemede 

kristalleşme reaksiyonlarının başlamamış 

olması ve suyunu kaybetmemesi 

gerekmektedir. Harcın tüm yüzeye eşit 

olarak uygulandığından emin olunmalıdır. 

Devam eden uygulamalarda, bir önceki  
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kat uygulamasından 12 saatten fazla süre 

geçmiş ise uygulamadan önce yüzey 

tekrar nemlendirilmelidir.  

Kürlenme: 

Uygulama yapılmış yüzeyler dış ortam 

etkilerinden, güneşten, dondan 

korunmalıdır. Yeni yapılan uygulamalar 

yağmurdan korunmalıdır. Nemli 

ortamlarda malzeme mükemmel kür alır. 

Nemli olmayan durumlarda ise malzeme 

yüzeyi nemlendirilmelidir. 

Ambalaj: 

A Bileşen:25 kg’lık kraft torbalarda toz 

halinde.  

B Bileşen:7,5 lt’lık bidon ambalajda sıvı 

halinde. 

Tüketim:  

2 kat uygulamada 1,5-2 kg/m² 

Depolama:  

Dış etkilerden özellikle rutubetten 

korunarak üretim tarihinden itibaren 12 

aydır. Üretim tarihi torba üzerinde 

belirtilmiştir. 

Referans Standart: 

 TS EN 1504-2  

Teknik Özellikler: 

Renk: Gri 

Yangına Tepki: A1 

Yapışma Mukavemeti: ≥ 1,0 N/mm2 

Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma 

Mukavemeti: ≥ 1,0 N/mm2 

Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın  

Yapışma Mukavemeti: ≥ 1,0 N/mm2 

Su Buharı Geçirğenliği: Sınıf1/Sd<5 5bar 

Karbondioksit Geçirgenliği: Sınıf1/Sd<5 

Klor İyonu Difüzyonu: ≤ 200 coulomb 

 

Su Geçirimsizlik: 7 bar 

Kapiler Su Emme Değeri: ≤ 0,1 kg/m²h0,5 

Sıcaklık Dayanımı:  (-30 ˚C) - (+80 ˚C) 

 

Dikkat: 

 +5 ˚C ve +30 ˚C arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama yapınız. 

 Donmuş veya direkt güneşe ve 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Kullanım süresi geçmiş harca 

kesinlikle su toz ilavesi 

yapılmamalıdır. 

 Düşük sıcaklıklar kür süresini 

uzatırken, yüksek sıcaklıklar 

düşürür. 

 Düzgün olmayan yüzeylerde 

sarfiyat artabilir. 

 Kristalize su yalıtım malzemesi bir 

beton katkısı değildir. 

 Su geçirimsizliğin sağlaması için iki 

kat uygulama yapılmalıdır. 

 Uygulanan malzemenin kürlenmesi 

için en az 3 gün süreyle ıslak 

tutulmalıdır. 

 Kürleme işleminde herhangi bir 

kimyasal kür malzemesi 

kullanılmamalıdır. 

 İş bitiminde el aletleri ve vücuda 

temas eden yerler bol su ile 

yıkanmalıdır. 

 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 zarar 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. 




