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TANIMI                                  

DECOTUT-404 SİYAH LİKİT MEMBRAN, temel-çatı su yalıtımında kullanılmak üzere tek komponentli bitüm emülsiyon 
modifiyeli sürme esaslı kaplamadır. 
 
UYGULAMA ALANI 

 Yapıların toprak temaslı yüzeyleri, nemden, kılcal ve sızan sulardan, basınçsız sulardan ve su birikintilerinden 
korumada, 

 Temel, balkon,  teras, garaj, ıslak zeminlerin pozitif yönden yalıtımında,  

 Teras yalıtımında kaplama altında, 

 Tüm yatay ve dikey yüzeylerde kullanılır. 
 

 

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 

 Kolay uygulanır, 

 Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir, 

 Ek yeri yoktur, 

 Solvent içermez. 
  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Görünüm / Renk: Siyah Kremsi Sıvı 

 Yoğunluk: 1,10 kg/lt 

 Tam Kuruma: yakl. 4 gün 

 Yağmur Dayanımı: yakl. 8 saat 
 
UYGULAMA ŞARTLARI 

 Uygulama sıcaklığı: +5
o
C ile +30

o
C arası.  

 Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz, yağsız ve sağlam olmalı, kopmuş veya kopmaya müsait parçalar temizlenmeli ve 
yüzey kuru olmalıdır.    

 Islak veya dona maruz kalmış yüzeylerde, yüzey kuruyana kadar uygulama yapılmaz. 

 Çok sert ve düz zeminler zımparalanması tavsiye edilir.  

 Yüzeydeki kabaran, gevşeyen eski boyalar kazınmalı, çatlak, çukur veya kırıklar DECOREPAIR-501 TAMİR HARCI 
ile düzeltilmelidir. Uygulama yüzeyi, sağlam ve terazide olmalıdır.  

 Uygulama yeri temizlendiktan sonra DECOAS 651 BİTÜM ASTAR sürülmelidir. 
 

UYGULAMA 

 Ürün kullanıma hazırdır. Mikser hızı 300-400d/d ile 1-2 dakika karıştırılır. 

 1. Katın uygulaması fırça, rulo veya uygun püskürtme cihazı ile uygulanır. 1. Kat ıslak iken taşıyıcı file (dikey 
yüzeyde 160 gr/m², yatay yüzeyde 75 gr/m² veya 90 gr/m²) ile kapatılmalıdır.  

 Tam kuruma gerçekleştikten (mevsim şartlarına göre kuru yaz aylarında 2-4 güne, soğuk kış aylarında 5-7 güne 
kadar uzamaktadır) sonra 2. kat, 1. katın tersi yönünde uygulaması yapılır. 

 2. Katın tam kuruması tamamlanınca, bitümlü kaplamanın üzeri güneş, don, yağmur görmeyecek şekilde ince bir 
şap örtüsü, ısı yalıtım levhası, drenaj levhaları gibi örtülerle kapatılmalıdır. 

 Bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile yıkayın. Kuruduktan sonra ancak tiner ile  
temizleyebilirsiniz. 

 

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.  
 
TÜKETİM 

Tırtık tesviyesi yaklaşık …………1-2 kg/m², 
Zemin nemi/  
Birikmeyen sızan su (DIN 18195-4) ……. yakl. 5,4 kg/m², 
Islak Zemin ve Çatılarda  
birikmeyen sularda (DIN 18195 – 5)……. Yakl. 5,4 kg/m², 
Biriken sularda (DIN 18195 – 6) …… yakl. 7,3 kg/m², 
Plaka ve Drenaj levhası yapıştırmalarında…yakl. 1,2 kg/m². 
 
DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 

Kuru ve serin ortamlarda, 5
o
C ile 30

o
C arasında, ambalajın ağzı açılmamış ve hasar görmemiş haliyle üretim tarihinden 

itibaren 1 yıldır. Dondan korunmalıdır. 
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AMBALAJ 

18 kg. Plastik Kova. 

 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 Uygulamayı sıcaklık +5°C ile +30°C arasında iken yapınız. 

 Ürünü donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz. 

 Yağışlı ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız. 

 Kullanılmadığı durumlarda ambalajın kapağını sıkıca kapatınız. 

 Ürün depolaması sırasında üst üste en fazla 3 kova gelecek şekilde istiflenmelidir. 

 Ürünün içine su veya başka bir yabancı madde eklemeyiniz. 
 
 
GÜVENLİK BİLGİLERİ  

RİZİKO UYARILARI:  
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.  
 
GÜVENLİK UYARILARI:  
S 2: Çocukların eline geçmemelidir.  
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız.  
S 26: Göz ile temasında derhal su ile yıkayın ve doktora başvurun. 
S 28: Cilt ile temasında derhal su ile iyice yıkayın. 
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın. 
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.  
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.  
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz. 
 
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.  
Yüzey temizliğinde kumlama, yakma gibi işlemler uygulanacaksa, işlem sırasında açığa çıkabilecek toz veya duman gibi 
zararlı atıklardan korunmak için ortamı havalandırın. Gerekirse kişisel koruyucu donanım kullanın.  
Ürünü güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile 
irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir. 
 
 
 
 
 

 


