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BAUPAK® SU YALITIM HARCI C-2K HIGH FLEX - TAM ELASTİK

 

Ürün Tanımı:  

İki bileşenli (toz ve sıvı olmak üzere), 

karıştırıldığında kullanıma hazır, çimento 

esaslı, extra esnek, tam elastik su yalıtım 

malzemesidir. 

Kullanım Alanları: 

İç ve dış mekanlarda, havuz, su deposu 

gibi sürekli ıslak mekanlarda,  büyük teras 

ve balkonlarda, banyo, tuvalet, mutfak ve 

çamaşırlık gibi ıslak hacimlerde, istinat 

duvarlarında, yeni yapılarda ve tadilat 

uygulamalarında, temel duvarlarda, temel 

ve bodrumların su yalıtımında kullanılır. 

Özelikleri/Avantajları: 

 İçme suyu sistemlerinde kullanıma 

uygundur. 

 İşleme süresi uzundur. 

 Uygulama kolay ve rahattır. 

 Yüzeye yapışması mükemmeldir. 

 7 bar basınca kadar su 

geçirimsizdir. 

 Esnek olması nedeniyle çatlak 

köprüleme özelliği vardır. 

 Suya ve dona dayanıklıdır. 

 Üzerine her türlü kaplama 

malzemesi uygulanabilir. 

Yüzey Hazırlığı ve Kullanım Talimatı: 

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür 

malzemesi, deterjan gibi yapışmayı 

önleyici maddelerden temizlenmiş 

olmalıdır. Boya, astar boyalar ve benzeri 

tabakalar zımparalanmalı ve yüzeyden  

 

 

tamamen uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyde 

çatlak, delik ve benzeri boşluklar varsa 

uygun BAUPAK TAMİR HARÇLARI ile 

tamir edilebilir. Uygulama yapılacak 

yüzey güneş, yağmur ve tozdan 1 gün 

süre ile korunmalı ve direkt güneş ışığı 

altında uygulama yapılmamalıdır. 

Uygulama yapılmadan önce yüzey suya 

doyacak şekilde nemlendirilmelidir. Aşırı 

emici yüzeyler için uygun BAUPAK 

ASTAR kullanılmalıdır.  

Temiz bir kabın içerisine 10,0 kg sıvı (B 

bileşen)  konur ve üzerine 25 kg BAUPAK 

SU YALITIM HARCI C-2K HIGH FLEX 

(TAM ELASTİK)  yavaş yavaş katılarak 

düşük devirli bir mikser ile topak ve hava 

kabarcığı kalmayıncaya kadar karıştırılır. 

Malzeme 5 dakika dinlendirildikten ve 1-2 

dakika daha karıştırıldıktan sonra harç 

uygulamaya hazırdır. Kaptaki karışım 3 

saat içerisinde tüketilmelidir. 

Uygulama: 

Hazırlanan karışım yüzeye fırça veya rulo 

ile uygulanır. Uygulama 2 kat olarak 

yapılmalıdır. Katlar arasında hava 

sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat 

beklenmelidir. İlk kat uygulamanın tam 

kurumasına yakın ikinci kat 

uygulanmalıdır. Katlar birbirine dik yönde 

uygulanmalıdır. Toplamda 2-3 mm 

kalınlık yeterli olacaktır. Uygulama 

yapılan yerde köşe detaylarında BAUPAK 

SU GEÇİRİMSİZ ELASTİK PU DERZ  
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BANTI kullanılmalıdır. Uygulama sonrası 

yüzey, yağıştan ve direkt güneş ışığından 

en az 1 gün korunmalıdır. 

Ambalaj: 

Set olarak; 25 kg’lık kraft torbalarda ttoz 

halinde A bileşen ve 10,0 lt bidon 

ambalajda B bileşen. 

Tüketim:  

1 mm kalınlık ve 1 kat uygulama için 1,75 

kg/m² 

1 set iki kat uygulamada 10 m² alan 

kaplamaktadır. 

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: Cs1d0 

Yapışma Mukavemeti: ≥ 1,0 N/mm2 

Çatlak Köprüleme: 2,5 mm (21 ˚C) 

Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma 

Mukavemeti: ≥ 1,0 N/mm2 

Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın 

Yapışma Mukavemeti: ≥ 1,0 N/mm2 

Su Buharı Geçirgenliği: 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) 

 

*İki bileşen birlikte Uygulama Talimatına 

göre kullanıldığında geçerlidir. 

Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 Donmuş veya direkt güneşe, 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Kullanım süresi geçmiş harca 

kesinlikle toz ve su ilavesi 

yapılmamalıdır. 

 İş bitiminde el aletleri ve vücuda 

temas eden yerler bol su ile iyice 

yıkanmalıdır. 

 Gazbeton gibi yüksek emiciliğe 

sahip yüzeylerde su bazlı astar 

kullanılmalıdır. 

 Yukarıdaki değerler laboratuar 

ortamında (+23 ºC±2 sıcaklık ve 

%50±5 nispi nem) ölçülmüştür. 

Ortam şartlarına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. 

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. 




