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BİTÜM MASTİK KZ   
KURU ZEMİNLERDE KULLANILAN BİTÜMLÜ DERZ MASTİĞİ  
 
TANIMI:  
Bitüm-kauçuk esaslı elastik sızdırmazlık ve yapıştırma macunu 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Birleşme fugalarında, baca diplerinde su geçirimsizliği, dolgu ve tamir amaçlı kullanılır. 
Çatı pencereleri montajında, havalandırma, anten ve boru çıkışlarında su geçirimsizliği için kullanılır. 
Bitümlü membranların yapıştırılmasında, montaj ve tamirinde kullanılır.  
Bitümlü shıngle yapıştırma ve tamirinde kullanılır. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 
ESASI  :Elastomerik Bitüm-Kauçuk Solüsyonu 
RENK  :Siyah  
UYGULAMA ISISI  :MİN. +8C ila +35C 
MAKSİMUM FUGA GENİŞLİĞİ  :5 mm 
SARFİYAT  :Profil Ebadına Bağlı 
ELASTİKİYET  :-20C/+90C arasında Elastiktir. 
KURUMA  :DOKUNMA :  2 Saat 
   BASMA      :12 Saat 
   NİHAİ        :48 Saat 
YOĞUNLUK                                            :0,915 g/cm³ 
 
AVANTAJLARI: 
Bitümlü membran, shıngle, asfalt esaslı malzemeler, beton, tuğla, ahşap, metal üzerinde kullanılabilir. 
Kullanıma hazır ve soğuk uygulamalıdır. 
Son derece ekonomik bir yapıştırıcıdır. 
Sıcak havada akma yapmaz; soğuk havada elastikiyetini korur. 
Zamanla elastikiyetini kaybetmez. 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI: 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır. Gevşek parçalar ayıklanmalıdır. 
Yüzeyler ve derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz 
boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. 
İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere bir kat EMİLKOTE,  
metal yüzeylere EMÜLZER CSP sürülmelidir. 
 
UYGULAMA: 
Kartuşun ucunu derz genişliğine uygun olarak kesiniz. 
Malzeme fuga veya derze sıkıldıktan sonra 10–15 dakika içerisinde nemli ıspatula ile yüzeyini düzeltiniz. 
Yapıştırma işlemlerinde ürün bir yüzeye uygulandıktan 10–15 dakika sonra diğer yüzeyle birleştirilmelidir. 
 
ALET TEMİZLİĞİ: 
Kullanılan aletler EMÜLZER LEKE ÇIKARICI ile temizlenebilir. 
 
SARFİYAT: 
Profil ebadına bağlıdır. 
 
AMBALAJ: 
BARKOD NO : 8697416530676  
KARTON KOLİDE 25 X 310 ml KARTUŞ  
 
RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA: 
Açılmamış orijinal ambalajında raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 12 aydır. 
Karton koliler sudan ve rutubetten korunmalıdır. 
Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.(S 3/15) 
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UYARILAR: 
Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek 
aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz(S 16). 
Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından,  kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma 
sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38–23) 
Kartuşun kapağını açık bırakmayınız.(S 7) 
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2) 
Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25) 
Göz ve deri ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.  
Çalışma esnasında uygun eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.(S24/25) 
Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin 
emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler. 
Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden 
kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemez. 
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar. 
 
 
 
 


