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BAUPAK® YENİ NESİL POLİÜRETAN MASTİK 

 

Ürün Tanımı:  

Beton ve izolasyon uygulamalarında 

kullanılan, özellikle inşaat uygulamaları 

için geliştirilmiş, tek bileşenli esnek dolgu 

macunudur. 

Kullanım Alanları: 

Tüm yapı derzleri, perkast beton 

elemanlarda, dilatasyon derzlerinde, su 

altında kalacak derzlerde ve sulama 

yapılarında, pencere kenarlarında, 

merdiven basmaklarında, farklı yapı 

elemanlarında (beton, ahşap, mermer, 

alüminyum vb.) kullanılır. 

Özelikleri/Avantajları: 

 Havanın nemi ile kürlenir. 

 PVC içermez. 

 Kokusuzdur. 

 Kürlenme esnasında hava 

kabarcığı oluşmaz. 

 Zımparalanabilir ve kürlenme 

sonrası üzeri boyanabilir. 

 Kullanıma hazırdır. Hızlı ve kolay 

uygulanır. 

 Isı dayanımı -40 ˚C ile +90 ˚C 

arasındadır. (Çok kısa olarak +120 

˚C’ ye dayanıklıdır.) 

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. 

Uygulama: 

YENİ NESİL POLİÜRETAN MASTİK 

sosis ürünü uygun başlıklı tabanca içine 

yerleştirilir. Tabanca ucu 45˚’lik açı ile 

kesilmelidir. Ürün derz boşluklarına 

tamamen temas ettirilerek hava boşluğu 

kalmayacak şekilde kesintisiz ve yavaş 

yavaş sıkılmalıdır. Sıkma işlemi 

tamamlandıktan sonra derz dışına 

taşmayacak şekilde hafifçe bastırılarak 

düzeltilmeli ve derz kenarlarına da 

yapışması sağlanmalıdır. 

Uygulama Ekipmanları: 

Spatula, kartuş ve sosis tabancası 

Ambalaj: 

600 ml sosis şeklinde. 

Tüketim:  

Derz 
Genişliği 

(mm) 

Derz 
Derinliği 

(mm) 

Derz 
Uzunluğu 

(300 ml 
kartuş 

(m) 

Derz 
Uzunluğu 

(600 ml 
kartuş 

(m) 
10,00 8,00 3,75 7,50 

15,00 8,00 2,50 5,00 

20,00 10,00 1,50 3,00 

25,00 12,00 1,00 2,00 

30,00 15,00 0,67 1,33 

*Uygulama yüzeyindeki derz boşluğunun 

derinliğine ve genişliğine göre değişir. 
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Depolama:  

Ambalajları kuru ve serin ortamda 

saklayınız. +25 ˚C’nin üzerinde 

depolayınız. Açılmamış ambalajında raf 

ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

Üretim tarihi ambalaj üzerinde 

belirtilmiştir. 

Teknik Özellikler: 

Köken: Poliüretan 

Renk: Gri, Beyaz, Siyah ve isteğe bağlı 

Yoğunluk: 1,44 g/cm3 (DIN 53479) 

Viskozite: Yumuşak, akmaya karşı 

dirençli 

Shore A Sertliği: ̴ 35 (DIN 53505) 

Kopmada Uzama: % 800 

Çekme Kuvveti: 2,4 

Hacimsel Genişleme: < % 3 

Kabuk Bağlama Süresi: 25 dk ± 5 dk 

Kürleşme Süresi: 3 mm 24 saatte (+20 

˚C, %65 R.H) 

Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 Donmuş veya direkt güneşe, 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Derz kenarlarının düzgün çıkması 

istenildiğin durumlara maskeleme 

bandı kullanılmalıdır. Maskeleme  

 

 

 

 

bandı, ürün kürünü almadan 

çıkarılmalıdır. 

 Ürün hava ile kürlendiği için 

açılmış ambalaj hemen 

tüketilmelidir. 

 Yağmurlu havalarda uygulama 

yapılmamalıdır. Uygulama yapılan 

yüzey 24 saat süreyle yağmurdan 

korunmalıdır. 

 Üzerine boyanacak ise önce 

uygunluk testi yapılmalıdır.  

 İş bitiminde el aletleri poliüretan 

temizleyici ile temizlenmelidir. 

Kürleşen malzeme sadece 

mekanik olarak temizlenebilir 

 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 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. 

 

 




