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BAUPAK® KRİSTALİZE SU TIKACI

 

Ürün Tanımı:  

Klorit içermeyen su ile temas ettiğinde ani 

priz alan çimento esaslı ani tıkaç harcıdır. 

Kullanım Alanları: 

Su sızıntısı olan her türlü çimento esaslı 

yüzeylerde kullanılır. 

İç ve dış mekânlarda, düşey ve yatay 

uygulamalarda, döşemelerde, 

menhollerde, tünellerde, boru ve kablo 

geçişlerinin su yalıtımında, çatlak ve 

boşluklardan sızan basınçlı veya 

basınçsız suların süratle kesilmesi 

amacıyla kullanılır. 

Su kaçaklarının yalıtım öncesi 

tıkanmasında kullanılır. 

 

Özelikleri/Avantajları: 

 Kolay uygulanır. 

 Yüzeye mükemmel yapışır. 

 Hızlı priz alarak aktif su kaçaklarını 

durdurur. 

 Mekanik dayanımı yüksektir. 

 Çatlama yapmaz. 

 Üzerine su yalıtım malzemesi 

uygulaması yapılabilir. 

 Demir donatıyı korozyon uğratmaz. 

 

 

 

 

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. 

Çatlak ve boşluklar minimum 2X2 cm 

boyutunda genişletilmeli ve gevşek 

parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. 

BAUPAK KRİSTALİZE SU TIKACI toz ve 

harç halinde uygulanır.  

 Toz halinde uygulamak için, sızıntı 

olan bölgeye elinizle doğrudan 

uygulayınız ve malzeme 

sertleşinceye kadar bastırınız. 

 Harç olarak uygulamak için, 1 kg 

toz 0,2 kg (%20) su ile karıştırılır 

ve yaklaşık 30 sn elle yoğrularak 

hamur kıvamına getirilir. Hamur 

kıvamındaki harç konik şekle 

getirilerek tek hamlede su 

kaçağının olduğu yere elle ve 

basınçla uygulanır. Malzeme 

sertleşinceye kadar (en az 1 dk 

boyunca) basınç uygulanmaya 

devam edilir. Uygulamadan hemen 

sonra yüzeydeki fazlalıklar uygun 

ekipman yardımıyla temizlenir. Tek 

seferde kapanmayacak deliklerde 

yukarıdaki işlem kenarlardan 

merkeze doğru tekrarlanır. 
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Ambalaj: 

5 kg’lık plastik kovada toz halinde. 

Tüketim:  

Uygulama yapılacak yüzeye göre 

değişken. 

Depolama:  

Dış etkilerden özellikle rutubetten 

korunarak üretim tarihinden itibaren 12 

aydır. Üretim tarihi ambalaj üzerinde 

belirtilmiştir. 

Referans Standart: 

 TS EN 1504-3 

Teknik Özellikler: 

Yangına Tepki: A1 

Yoğunluk: 1,24 gr/cm³ 

Karışım Oranı: 0,2 kg su / 1 kg toz 

Kap Ömrü: 1 dk 

Tam Kuruma: 2-3 dk 

Yapışma Mukavemeti:  ≥ 0,5 N/mm² 

Eğilme Dayanımı: 1 Saat: ≥ 1,0 N/mm² 

                       24 Saat: ≥ 3,0 N/mm²  

                       28 Gün: ≥ 4,0 N/mm² 

Basınç Dayanımı: 1 Saat: ≥ 3,0 N/mm² 

                       24 Saat: ≥ 13,0 N/mm² 

                       28 Gün: ≥ 20,0 N/mm² 

 

 

Dikkat: 

 +5 ˚C ve +30 ˚C arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama yapınız. 

 Donmuş veya direkt güneşe ve 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Ürün çok hızlı prizlendiğinden 

dolayı tek seferde yeteri kadar 

harç hazırlanmalıdır. 

 Uygulama esnasında eldiven 

kullanılmalıdır. 

 Uygulama alanı en az 24 saat araç 

ve yaya trafiğine kapatılmalıdır. 

 Tuğla, gazbeton, zayıf sıvalı 

yüzeylerde uygulanmaz. 

 Hazırlanan ürün içerisine yabancı 

herhangi bir madde 

karıştırılmamalıdır. 

 Soğuk havalarda ılık veya sıcak su 

ile harç hazırlanmalıdır. 

 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 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. 

 

 

 




