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    Vizyonumuz; 
    Protek  Isı ve Su Yalıtım Kimyasalları A.Ş olarak, tüketici odaklı bir yaklaşımla, hizmet verdiğimiz tüm ürünlerimiz 
ile  'lider marka'  konumuna erişmektir.                                                              

   Likit Su Yalıtım ürünleri ile başlayan üretimimiz ,bu gün; ısı yalıtım ürünleri,termal boyalar, yangın önleme ve 
koruma amaçlı ürünler,ses yalıtım ürünleri  ve kaplama  ürünler  ile çok geniş bir ürün yelpazesine ulaşmıştır.         

    İzmir'de ,İTOB  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ' nde  faaliyet gösteren fabrikamızda, su, ısı, yangın, ses 

   Ürün yelpazemizde, bitüm esaslı, akrilik esaslı, poliüretan esaslı, epoksi esaslı  yalıtım ve kaplama malzeme 
ve ürünleri bulunmaktadır.

   Temelden çatıya,tüm su,ısı,ses ve yangın yalıtım sorunlarını,garantili olarak çözecek, inovatif çözüm ve geniş 
ürün yelpazemizle,dün olduğu gibi,yarınlarda da, Protek Isı ve Su Yalıtım Kimyasalları A.Ş. memnuniyetinizin 
temeli ve çatısı olmaya devam edecektir.

   Kaliteyi ulaşılabilir, dayanıklılık  ve  sürekliliği sürdürülebilir kılmak için, yatırımlarımız ve AR-GE çalışmalarımız 
asla sekteye uğramayacaktır. 

  Bilgi, birikim, azim ve kararlığımız,insan sağlığına duyarlı,çevre dostu ,kaliteli ve yüzde yüz müşteri 
memnuniyeti yaratan ürünleri  üreterek,misyon ve vizyonumuzu hayata geçirmiştir.

   

yalıtımı ve kaplama malzemeleri üretimi yaparak, yurtiçi ve yurtdışına geniş ürün yelpazemizle hizmet 
vermekteyiz.

    Misyonumuz;

  Dürüst, yaratıcı, yatırımcı ve mütevazi kurumsal kimliğimizden ödün vermeden, doğaya uyumlu,insana 
saygılı,kaliteli ve güvenilir ürünlerimiz ile yapısal sorunlara, mutlak garantili çözümler üretmek, tüketicilerimizin 
nihai beklentilerini kesin olarak en üst seviyede karşılamaktır.
  

   Protek Isı ve Su Yalıtım Kimyasalları A.Ş. ,birlik ve bütünlük, anlayış, mükemmellik, sorumluluk, yaratıcılık gibi 
unsurları temel alan birtakım değerleri kuruluşundan beri esas almaktadır. Bu değerler utkumuza ve ufkumuza 
rehberlik etmektedir.
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BİTÜM ESASLI ASTARLAR

AKRİLİK ESASLI ASTARLAR

POLİÜRETAN ESASLI ASTARLAR

EPOKSİ  ESASLI ASTARLAR

ASTARLAR / PRIMERS



 PROTECT-A 033 BİTÜM ASTAR
B�tüm Esaslı, Kauçuk Mod�fiyel� AstarTEKNİK BİLGİ FÖYÜ - 001 
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Yanıcı ve zehirli madde ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle 
kullanılabilir. 

Su bazlı olduğundan çevre dostudur. 
Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez. 

   Özelikleri/Avantajları: 

   Bitüm emülsiyon esaslı, tek bileşenli, rulo veya fırça ile uygulanabilen su 
yalıtım malzemesidir. 

Çok ekonomiktir. 
Kullanıma hazırdır. 

Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur. 
Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir. 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

• Temel, mahzen, bodrum gibi kapalı yerlerde, 
• Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, 

• Banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, 
• Sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır. 
• Donatıyla birlikte kullanılır. 

Uygulama

    PROTECT-A ULTRA BE-K ürünlerinin uygulamasından önce astar olarak kullanılır. 
PROTECT-A 033 BİTÜM ASTAR her marka bitümlü membran kullanılmasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma 
özelliği sayesinde üstüne yapışan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar. 

Sıcak 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. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. Köşe dönüşleri uygun 
şekilde pahlanmalıdır. Uygulama yüzeyindeki dilatasyon derzleri ve soğuk derzler uygun elastik dilatasyon banti 
kullanılarak kapatılmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar uygun tamir harci ile doldurulmalıdır. Yüzeyde yeterli eğim şapının 
olduğu kontrol edilmelidir. bitümle parke yapıştırma uygulamalarında, şap üzerine astar olarak kullanılır. 

Renk: Kahverengi 

pH: 11,5-12,25 
Viskozite: 20 d.Pa.s 

İlk Kuruma Süresi: 4-5 saat 
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı: +5 ˚C ile +35 ˚C arası 
Katı Madde: % 36 ± % 1,00 

Yoğunluk: 1,00 ± 0,01 kg/lt 

Tam Kuruma Süresi: 1-3 gün 

   Teknik Özellikler:

Tüket�m Ve Öner�ler 

Donmuş veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulama yapılmamalıdır. 
Dikkat: +5 ˚C ve +30 ˚C arasındaki sıcaklıklarda uygulama yapınız. 

Boş ambalajlar içme suyu ve gıda maddesi depolamak için kullanılmamalıdır. 

El aletlerinde kuruyan malzeme ise sanayi tipi çözücülerle temizlenmelidir. 

Ambalaj: 15 kg'lık plastik kovada. 

Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. 

İş bitiminde el aletleri ve vücuda temas eden yerler bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. 

Depolama: Dış etkilerden özellikle dondan korunarak üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

Dış yüzey uygulamalarında, yüzey ilk 24 saat güneşten, rüzgardan, dondan ve yağmurdan korunmalıdır. Uygulama 
esnasında eldiven kullanılmalıdır. 

Tüketim: Astar olarak en fazla % 50 su ile inceltildikten sonra tek katta 400 gr/m2 sarfiyatla uygulanır. 
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    Akrilik dispersiyon polimer esaslı, alçı ve sıva altı brüt beton yüzeyler, yatay ve baş üstü uygulamaları için 
sıva astarı. 

• Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur.

• Çimento ve alçı esaslı sıvalarda hızlı su kaybını önler.

   Özellikleri ve Avantajları 

• Uygulaması kolaydır. 

• Yüksek su geçirimsiz özelliği sahiptir. 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

• Tavan sıvalarında astar olarak kullanılır. 

• İç mekanlarda; düşey ve tavanlarda,
• Alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeye    
   aderansını arttırmak için,

Uygulama Notları

• Farklı uygulamalar için ön deneme yapılması tavsiye edilir.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi      

• Yabancı madde ilave etmeyiniz.

   önce ele koruyucu krem de sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora 
   başvurulmalıdır.

• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra 
   mekanik yöntemler ile temizlenmelidir. 

   hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün, tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
   olumsuz  

• Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan  

 PROTECT-A BRÜT 030 BETON YÜZEY ASTARI 
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    İç cephe, dış cephe kaplama, sıva altı su yalıtımı aderans artırıcı katkı malzemesi 
ve bütün özel boyalar için geliştirilmiş, akrilik esaslı, şeffaf, yanmaya karşı dirençli 
yüzey hazırlama astarıdır. Kaplama öncesi yüzeyi su geçirimsiz kılar. Tozumaya Meyilli 
parçacıkları yapıştırıp yüzeyden kopmasını önler. Yeni sıva üzerine uygulandığında 
yüzey alkalitesini ayarlar, kaplamanın daha sağlam yapışmasını sağlar. Üzerine 
uygulanacak malzeme ile bütünleşip aderansını arttırır. 

Elastiktir, kılcal çatlaklar dahil çok iyi örtücülüğe sahiptir. İnsan sağlığına zararlı etkisi 
yoktur, kokusuzdur.  Boya tüketiminden tasarruf sağlar. Yüzey alkalitesini dengeler. 

   Ürün Özellikleri 
   Yanıcı ve tutuşucu değildir. Aderans artırıcıdır, kaplamanın yüzeye daha iyi 
yapışmasını sağlar. Yüzeyi suya karşı izole eder.  Nefes alma özelliği vardır. 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları
 Beton, temel beton, gaz beton, alçı, sıva ve benzeri ham duvarlarda,  Eski kireç badanalı, emülsiyon esaslı eski 
iç ve dış boyalı yüzeylerde İç cephe, dış cephe kaplamalarda Sıva altı su yalıtımı aderans artırıcı katkı malzemesi 
ve bütün özel boyalar için yüzey hazırlama astarıdır. 

Uygulama

   Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A 035  ÜNİVERSAL ASTAR performansını 
kötüleştirecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 
Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyamış yüzeyler raspalama, zımparalama, tel 
fırça ile temizlenmelidir. 

Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir. Eski boyalı yüzeyler ve düzgünsüzlükler zımparalanmalıdır. 

   PROTECT-A 035 ÜNİVERSAL ASTAR fırça, rulo ile uygulanabilir. Açılan ambalaj homojen bir karışım oluncaya 
kadar düşük devirle karıştırılmalıdır. Uygulama öncesi ve uygulama sırasında dairesel olarak aşağı ve yukarı 
yönlerde sürülmelidir. Astar uygulaması için ; Dış ve iç Cephe kaplamaları altına ½ oranında temiz suyla 
inceltilerek tek kat halinde uygulanır. 
Islak yüzeylere uygulama yapmayınız. Bu kaplama malzemesi hafif nemli yüzeylere uygulanabilir ve suya doymuş 
ıslak yüzeylerde malzemenin zemine tutunması (yapışması) mümkün olmaz. Rulo uygulamalarında uygulanacak 
iki kat birbirine dik olacak şekilde uygulanmalıdır. (Birinci kat uygulama yüzeyinin boyuna paralel uygulanır ise ikinci 

Dış cephelerde mevcut yüzeylerin basınçlı su ile yıkanmasında en az 1500 – 2000 psi su basınçı olmalıdır. 

Parlak yüzeyler matlaşıncaya kadar zımparalanmalıdır. 
   Uygulama : 

   Yüzey Hazırlama : 

 PROTECT- A 035 ÜNİVERSAL ASTAR 

Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

Açılmamış ambalajında,güneş görmeyen , kuru, serin ve kapalı yerde en az 12 aydır. 
Dikkat: 

Uygulama Araçları: 
0,15-0,25 Kg/m² tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak) 
Tüketim: 

Rulo, fırça 
Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 
Ambalaj : 
15 Kg Plastik Kova 
Depolama Ve Raf Ömrü : 
Orjinal ambalajında +5°C ve +40°C arasında kuru bir ortamda depolanmalıdır. 

Tüket�m Ve Öner�ler 



 PROTECT-A P 011 T 
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 Tek bilşeşenli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı bir astar malzemesidir. Farklı tip ya da konumdaki alt katmanlara 
uygun olarak tasarlanmıştır. 
Ürünün öne çıkan özelliği, çok düşük viskoziteli olması ve kürlenme hızını dengelemesidir. Bu sayede, gözenekli 
(gözenek durumu nasıl olursa olsun) ya da gözeneksiz (cam, metal gibi), hemen her tür yüzeyi bütünsel ve homojen 
olarak mükemmel şekilde kaplar ve emprenye eder. Ana katın atılması gecikse de sorun oluşturmaz. 
Alt katmanın dayanıklılığını arttıran düşük maliyetli etkin bir su sızdırmazlık malzemesi olarak kuru ve hafif 
nemli beton üzerine uygulanabilir. 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

• Beton yapılar (nemli, yaş veya ıslak beton)
• Seramik karolar
• Cam, mermer ve metal gibi gözeneksiz alt katmanlar.
• Beton su sızdırmazlık malzemesi olarak da kullanılabilir.

• Astar olarak uygulama alanları:

 Ambalaj Şekl� 

 20 Lt . 

 Avantajları 
• Tek bileşenlidir.
• Düşük viskozitelidir.
• Yaş/ıslak beton dahil, her tür yüzeye kolaylıkla uygulanabilir.
• Camsı, gözeneksiz alt katmanlara bile güçlü bir şekilde yapışır.

• Elastiktir.
   eder. Ana katın atılması gecikse de sorun oluşturmaz.

• Beton sızdırmazlığı ve korunması yönünde düşük maliyetli çözüm sunar.

• Yüzeyi bütünsel ve homojen olarak mükemmel şekilde kaplar ve emprenye    

 Kullanım Şekl� Ve Sarfiyat 

    Alt katmanın gözenek durumuna göre, 100- 200gr/m2 sarfiyatla fırça veya rulo ile uygulanır.

 Zem�n Hazırlıkları 

   Yüzey, mümkünse yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin
kalıntıları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş 
membranlardan da tamamen arındırmalıdır. 



 PROTECT-A P 011 T 
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Tekn�k Özell�kler�

 

VİSKOZİTE  

RENK  

YOGUNLUK  

BETONA YAPIŞMA  

SERTLİK (SHORE D)  

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ

YENİ KAT ATMA  

TAM KURUMA  

0,95 ±0,05 gr/cm³

40-50 Cp 

Şeffaf sarı 

2,2 – 2,4 N/mm² 

75 – 80 

4– 5 Saat 

6 – 24 Saat 

1 Gün 

Uygulama

NOT: Yukarıda yazılı olan teknik özellikler 23°C ve % 50 nispi nem koşullarında 
yapılan test sonucuna göre yazılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler 
değişkenlik gösterebilir. 

    Fırça veya rulo ile uygulayınız. Kürlenince ana membranın uygulamasına geçebilirsiniz.. 

Saklama Koşulları 

    Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay 
saklanabilir. Açılan kovadaki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır. 

Güvenl�k Uyarıları 

   Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Uygulama 
yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu 
ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
isteyiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. Ürün profesyonel kullanıcılar tarafından, teknik 
bilgi kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir. 
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Kullanım Alanları

• Beton üzeri parke uygulamalarında parke yapıştırıcısı öncesi emprenye astarı olarak, 

• Orta ve ağır yüke maruz zeminlerde, 

• Karo, fayans, seramik vb. kaplamaların derzlerinin su yalıtımında astar olarak, 

• Epoksi veya poliüretan üst kaplamaları uygulaması öncesi emprenye astarı olarak, 

• Beton, hafif beton, çimentolu harçlar üzerine, 

Ürün Tanımı

Yüksek yapıştırma ve tutunma mukavemetine sahiptir. 

                                         ve ortamdaki nem kuruma zamanını etkiler.) 

   Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventli, nem kürlenmeli, düşük viskoziteli astardır. Uygulandığı yüzeye penetre olarak, 
zemin ve havadaki nem ile verdiği kimyasal reaksiyon sonucu koruyucu etkisini gösterir 

Uygulama sonrası suya, neme, ısıya dayanıklıdır. 

+5°C ile + 30°C arasında uygulanabilir.
 

Uygulama sonrası tozumayı engeller. 

   İzolasyon malzemesinin zeminden kaynaklanan yapışma problemlerini (reaksiyon bozulmalarını) ortadan kaldırır. 

RENK                                 SARI-KAHVE 

   Özellikleri ve Avantajları 

KARIŞIM ORANI                  AĞIRLIKÇA 2/1 
KURUMA SÜRESİ                 6-8 SAAT SONRA 
YOĞUNLUK                        1,1 ± 0,01 g/cm³ 
KULLANIM SÜRESİ (25°C)    45-60 dakika (Hava sıcaklığı, zemin sıcaklığı

KİMYASAL DAYANIM           7 GÜN 

Uygulama
   Yüzeyin Hazırlanması 

   Astar uygulanacak zemin temiz, yağdan kirden arındırılmış, özellikle kuru, tamiratı yapılmış yüzey olmalıdır. 
   Uygulama 

PROTECT-A PA 011 NB 2 K iyice karıştırılarak, zemine fırça veya rulo yardımı ile tatbik edilir. Normal şartlarda kürleşme 
45- 60 dakika, kuruma süresi 6- 8 saattir. Sıcak ortamlarda süre kısalır soğuk ortamlarda bu süre uzayabilir. 

   Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A PA 011 NB 2 K performansını kötüleştirecek 
etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyanmış 
yüzeyler raspalama, zımparalama, tel fırça ile fırçalama ve/veya makina yardımı (basınçlı su sprayi veya kumlama) ile 
temizlenmelidir.  Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir. Eski boyalı yüzeyler ve düzgünsüzlükler 
zımparalanmalıdır. 

 PROTECT-A PA 011 NB 2 K
Pol�üretan Esaslı, Nem Bar�yerl� , Solvent Bazlı İk� B�leşenl� Şeffaf Emprenye Astar 

Tüket�m Ve Öner�ler 
  Toplam teorik sariyat 150 -400 g/m² dir  

  20 kg (15+5)  

 

TÜKETİM   

AMBALAJ  

 

RAF ÖMRÜ

 

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C - 25°C arası sıcaklıktaki 

 

ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen 

kullanılmalıdır.
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 PROTECT – A EA 012 G 2K 
Epoks� Esaslı Solvents�z Şeffaf Emprenye Astar 

Kullanım Alanları

   PROTECT-A EA 012 G 2K sıva, doğal taş, 
beton, şap gibi mineral esaslı yüzeylerde ve 
ahşap ve de metal yüzeylerde kullanılır. 

Ürün Tanımı

Özellikleri ve Avantajları 

   PROTECT-A EA 012 G 2K solventsiz, düşük viskoziteli, iki komponentli, şeffaf, reçine ve 
sertleştiriciden oluşan epoksi esaslı emprenye astarıdır. 

Uygulama kolaylığı 

Son kat malzemenin zemine mükemmel şekilde yapışmasını sağlama 

   Özellikle Epoksi Mortar(Harç) yapımında ve Poliüretan/Poliürea bazlı PROTECT-A ürünlerinin astar 
malzemesi olarak kullanılır. 

POT LIFE(25˚C 55%Bağıl Nem)                   30 ± 10 dakika 

Hava şartlarına mükemmel dayanım 

A+B KARIŞIMININ GÖRÜNÜMÜ                     Açık Amber 

TACK FREE ZAMANI(25˚C 55%BN)               4 ± 2 saat 

KARIŞIM ORANI                                            A: B= 12 : 6(ağırlıkça) 

TAM KÜRLENME(25˚C 55%BN)                    7 gün 

Kılçal çatlakları köprüleyebilme 

İLK KÜRLENME ZAMANI(25˚C 55%BN)         12 ± 2 saat 

MIN. SON KAT UYGULAMA SÜRESİ                6 - 8 saat 
MAX. SON KAT UYGULAMA SÜRESİ              10 to 12 saat 

Mantar ve yosunlara dayanım 

   A ve B bileşenleri ölçümlü olarak ambalajlandığından kullanım alanında birbirine karıştırılarak 
kullanılırlar. 

Mükemmel kaplama 

RAF ÖMRÜ (25˚C 55%BN)                         12 ay 
SARFİYAT                                                    0,150 – 0,200 kg/ m² 
KİMYASAL DAYANIM                                    Düşük ve orta seviyedeki agresif kimyasallara 
BASMA DAYANIMI                                       > 500 kg/cm² 
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 PROTECT – A EA 012 G 2K 
Epoks� Esaslı Solvents�z Şeffaf Emprenye Astar 

Uygulama

   0,3 Birim (0,020 - 0,200mm) Kuru Silis veya kuvars kumu 

Eski boyalı yüzeyler ve düzgünsüzlükler zımparalanmalıdır. Parlak yüzeyler matlaşıncaya kadar zımparalanmalıdır. 

   ASTAR UYGULAMASI: 

 Yüzeyin Hazırlanması 

Metal yüzeyler için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları veya metal yüzeyindeki beyaz paslar 
yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdırlar. Metal yüzeyde tekrar oksitlenme (pas) 
başlamış ise uygulama yapılmamalıdır. 

EPOKSİ HARÇ UYGULAMASI (2mm. kalınlık için): 

   Astar malzemesi olarak fırça veya rulo ile yüzeye uygulanır. Epoksi harç olarak mala ile uygulanır. 

Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A EA 012 G 2K'nın performansını olumsuz 
etkileyecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 
Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyamış yüzeyler raspalama, zımparalama, tel fırça ile 
fırçalama ve/veya makina yardımı (basınçlı su spreyi veya kumlama) ile temizlenmelidir. 

Uygulama yapılacak sıva ve beton yüzeyler kürlenmelerini tamamlamış olmalıdırlar (en azından 25°C de 28 günlük 
olmalıdırlar.)

   1 Birim PROTECT-A EA 012 G 2K 
   1 Birim (0,100 - 0,300mm) Kuru Silis veya kuvars kumu 

Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler epoksi mortar ile tamir edilmelidir. 

   A bileşeninin içine B bileşenini döküp düşük devirli bir karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırınız. 

   Uygulama 

Tüket�m Ve Öner�ler 

EPOKSİ HARÇ              : 3,200 Kg/m²/2 mm. 
Uygulama AraçlarI     : Fırça, rulo, çelik mala Uygulamadan sonra uygulama araçları uygun solventler ile 
temizlenmelidir. (toluen, epoksi tiner, selülozik tiner v.b.) 
Ambalaj                     : 18 kg .(A+B),(12+6) 

ASTAR                         : 0,150 - 0,200 Kg/m² tek kat (yüzeyin emişine bağlı olarakdeğişir) 
Tüketim: 
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 PROTECT – A EA 012 NB 2K
Epoks� Esaslı Solvents�z Şeffaf Nem Bar�yerl� Emprenye Astar 

Ürün Tanımı

• Kılçal çatlakları köprüleyebilme 

TACK FREE ZAMANI                                   (25˚C 55%BN) 4 ± 2 saat 

MIN. SON KAT UYGULAMA SÜRESİ              6 - 8 saat 

• Son kat malzemenin zemine mükemmel şekilde yapışmasını sağlama 

MAX. SON KAT UYGULAMA SÜRESİ             10 to 12 saat 

KİMYASAL DAYANIM                                   Düşük ve orta seviyedeki agresif kimyasallara 

   Özellikleri ve Avantajları 

A+B KARIŞIMININ GÖRÜNÜMÜ                  Açık Amber 

   PROTECT-A EA 012 NB 2K solventsiz, düşük viskoziteli, iki komponentli, şeffaf, reçine ve sertleştiriciden oluşan epoksi 
esaslı nem bariyerli emprenye astarıdır. Özellikle Epoksi Mortar(Harç) yapımında ve Poliüretan/Poliürea bazlı PROTECT-A 
ürünlerinin astar malzemesi olarak kullanılır. A ve B bileşenleri ölçümlü olarak ambalajlandığından kullanım alanında 
birbirine karıştırılarak kullanılırlar. 

• Hava şartlarına mükemmel dayanım 
• Mükemmel kaplama 

• Uygulama kolaylığı 
• Mantar ve yosunlara dayanım 

KARIŞIM ORANI                                         A: B= 12 : 6(ağırlıkça) 
POT LIFE                                                   (25˚C 55%Bağıl Nem) 30 ± 10 dakika 

İLK KÜRLENME ZAMANI                              (25˚C 55%BN) 12 ± 2 saat 
TAM KÜRLENME                                         (25˚C 55%BN) 7 gün 

BASMA DAYANIMI                                      > 500 kg/cm² 

   PROTECT-A EA 012 NB 2K sıva, doğal 
taş, beton, şap gibi mineral esaslı 
yüzeylerde ve ahşap ve de metal 
yüzeylerde kullanılır. 

Kullanım Alanları
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 PROTECT – A EA 012 NB 2K
Epoks� Esaslı Solvents�z Şeffaf Nem Bar�yerl� Emprenye Astar 

Uygulama

Hertürlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyamış yüzeyler raspalama, zımparalama, tel fırça ile 
fırçalama ve/veya makina yardımı (basınçlı su spreyi veya kumlama) ile temizlenmelidir. 

Uygulama yapılacak sıva ve beton yüzeyler kürlenmelerini tamamlamış olmalıdırlar (en azından 25°C de 28 günlük 
olmalıdırlar.). 

   Uygulama 

Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler epoksi mortar ile tamir edilmelidir.Eski boyalı yüzeyler ve düzgünsüzlükler 
zımparalanmalıdır. Parlak yüzeyler matlaşıncaya kadar zımparalanmalıdır. 

   ASTAR UYGULAMASI: 

   Yüzeyin Hazırlanması 

1 Birim PROTECT-A EA 012 NB 2K 

0,3 Birim (0,020 - 0,200mm) Kuru Silis veya kuvars kumu 

Metal yüzeyler için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları veya metal yüzeyindeki beyaz paslar 
yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdırlar. Metal yüzeyde tekrar oksitlenme (pas) 
başlamış ise uygulama yapılmamalıdır. 

   A bileşeninin içine B bileşenini döküp düşük devirli bir karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırınız. 

Astar malzemesi olarak fırça veya rulo ile yüzeye uygulanır. Epoksi harç olarak mala ile uygulanır. 

Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A EA 012 NB 2K'nın performansını olumsuz 
etkileyecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 

EPOKSİ HARÇ UYGULAMASI (2mm. kalınlık için): 

1 Birim (0,100 - 0,300mm) Kuru Silis veya kuvars kumu 

Tüket�m Ve Öner�ler 

                                         temizlenmelidir. (toluen, epoksi tiner, selülozik tiner v.b.) 

ASTAR                             : 0,150 - 0,200 Kg/m² tek kat (yüzeyin emişine bağlı olarakdeğişir) 
EPOKSİ HARÇ                  : 3,200 Kg/m²/2 mm. 
Uygulama Araçları         : Fırça, rulo, çelik mala Uygulamadan sonra uygulama araçları uygun solventler ile                     

Ambalaj                         : 18 kg .(A+B),(12+6) 

   Depolama Koşulları Ve Raf Ömrü 

   Kuru ve kapalı bir ortamda, orjinal açılmamış (+5°C - +30°C) depolanmalı ve bu koşullarda raf ömrü 1 yıldır. 

   Dikkat Edilecek Hususlar : 

• Direkt teması önlemek için eldiven giyiniz. Koruyucu gözlük kullanınız. 
• Deri ile temasında tahriş edebilir. 

• Deri ile temas halinde sabun ile yıkayıp su ile durulayınız. 

• Yetersiz ve kötü havalandırılan yerlerde uygulamadan kaçınınız. 

• Daha fazla bilgi için lütfen Teknik Birimlerimiz ile görüşünüz. 
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BİTÜM ESASLI SU YALITIM

AKRİLİK  VE DOLGU ESASLI SU YALITIM

POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIM

EPOKSİ  ESASLI SU YALITIM

SU YALITIM / WATERPROOFING 
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Kullanım Alanları

• Binaların temel ve bodrum perdelerinde, nem geçirmezlik 
malzemesi olarak, 

• Bitümlü örtü uygulamalarında astar olarak, 
• Cam tülü, kaneviçe vb uygulamalarında astar malzeme ve 
bağlayıcı olarak, 

• Mutfak, banyo vb. kuru veya nemli detaylarda su yalıtım 
malzemesi olarak, 

Ürün Tanımı
   PROTECT-A EKOTEK 1K çok amaçlı projeler için tasarlanmış tek bileşenli, bitum esaslı, kauçuk katkılı 
likit su yalıtım malzemesidir. Malzeme esnek, su geçirmez, yapışkan membran özelliklerine sahiptir. 

• Kuru ve nemli yüzeylere uygulanabilir. 
• Kuruduktan sonra uygulandığı yüzeyde su ve nem geçirimsiz kesintisiz bir tabaka oluşturur. 
• Yalıtım amaçlı kaplama, çimento esaslı harçların içine geçirimsizlik ve aderans arttırıcı katkı olarak, 
• Bitüm kaplamaların altına su ile inceltilerek astar olarak kullanılır. 

   Özellikleri: 

Uygulama

Yalıtım yapılacak yüzeylere astar uygulanmadan önce yüzey düzgünlüğü, yüzey kuruluğu ve temizliği 
ve yeterli bir eğim şapının olduğu kontrol edilmelidir. 

   Dış cephelerde mevcut yüzeylerin basınçlı su ile yıkanmasında en az 1500 – 2000 psi su basınçı 
olmalıdır.
   Metal çatı yüzeyleri için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları veya metal 
yüzeyindeki beyaz paslar yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdırlar. 

   Yüzey Hazırlama 

   Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A EKOTEK 1K performansını 
kötüleştirecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 
Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyanmış yüzeyler raspalama, 
zımparalama, tel fırça ile fırçalama ve/veya makina yardımı (basınçlı su sprayi veya kumlama) ile 
temizlenmelidir. 

Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir.Eski boyalıyüzeyler ve düzgünsüzlükler 
zımparalanmalıdır. 

   PROTECT-A EKOTEK 1 K 1:1 oranında su katılarak tüm yüzeyler astarlanmalıdır. 

 PROTECT-A EKOTEK 1K 
B�tüm Esaslı ,Kauçuk Katkılı, Su Bazlı, L�k�tSu Yalıtım Malzemes� 
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 PROTECT-A EKOTEK 1K 
B�tüm Esaslı ,Kauçuk Katkılı, Su Bazlı, L�k�tSu Yalıtım Malzemes� 

Tüket�m Ve Öner�ler 

   Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak ortalama 800 gr/m2 

   Ambalaj :  

Astar olarak kullanıldığında, yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak ortalama 400 
gr/m2 

   Uygulama Araçları : 
   Fırça, Mala ve airless sprey 
Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 

   Tüketim : 

   20 Kg. Plastik Kova 

   Depolama Ve Raf Ömrü :
   Orjinal ambalajında +5°C ve +30°C arasında kuru bir ortamda 
depolanmalıdır.. 
Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde bir yıl raf ömrü vardır. 

   Dikkat : 
Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

Uygulama

   Uygulama öncesi ve uygulama sırasında PROTECT-A EKOTEK 1K 
karıştırılmalıdır. 

   Yüzey ve ortam sıcaklığı5˚ C - 35˚ C arasında uygulama yapınız. Dış 
yüzey uygulamalarında hava koşullarında oluşabilecek olumsuzluklara 
karşı uygulama korunmalıdır.  

   En iyi sonuç için, iki kat arası 4-6 saat olacak şekilde iki kat olarak 
uygulanmalıdır. İlk kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. 
   Spray uygulamasının hemen ardından rulo ile yüzey düzeltme 
uygulaması yapıldığında uygun adhezyon(yapışma) sağlanacağından 
bu uygulama tavsiye edilir. 

   PROTECT-A EKOTEK 1K, fırça, mala veya havasız spray makinaları ile 
uygulanabilir. 

   Uygulama 
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Kullanım Alanları

• Binaların temel ve bodrum perdelerinde, nem geçirmezlik malzemesi olarak, 
• Mutfak, banyo vb. kuru veya nemli detaylarda su yalıtım malzemesi olarak, 
• Bitümlü örtü uygulamalarında astar olarak, 
• Cam tülü, kaneviçe vb uygulamalarında astar malzeme ve bağlayıcı olarak, 

Ürün Tanımı
   PROTECT-A ULTRA BE-K 65 2K çok amaçlı projeler için tasarlanmış iki bileşenli, 
bitum esaslı, kauçuk katkılı orta vizkositeli likit su yalıtım malzemesidir. Malzeme 
esnek, su geçirmez, yapışkan membran özelliklerine sahiptir. 

• Bitüm kaplamaların altına su ile inceltilerek astar olarak kullanılır. 

   Özellikleri: 

• Kuruduktan sonra uygulandığı yüzeyde su ve nem geçirimsiz kesintisiz bir tabaka 
oluşturur. 

• Kuru ve nemli yüzeylere uygulanabilir. 

• Yalıtım amaçlı kaplama, çimento esaslı harçların içine geçirimsizlik ve aderans 
arttırıcı katkı olarak, 

Uygulama

Dış cephelerde mevcut yüzeylerin basınçlı su ile yıkanmasında en az 1500 – 2000 psi su basınçı olmalıdır. 

   Yalıtım yapılacak yüzeylere astar uygulanmadan önce yüzey düzgünlüğü, yüzey kuruluğu ve temizliği ve yeterli 
bir eğim şapının olduğu kontrol edilmelidir. 

   Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A ULTRA BE-K 65 2K performansını 
kötüleştirecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 

PROTECT-A ULTRA BE-K 65 2K 1:1 oranında su katılarak tüm yüzeyler astarlanmalıdır. 
   Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir.Eski boyalıyüzeyler ve düzgünsüzlükler zımparalanmalıdır. 

Metal çatı yüzeyleri için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları veya metal yüzeyindeki beyaz 
paslar yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdırlar. 

   Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyanmış yüzeyler raspalama, zımparalama, tel 
fırça ile fırçalama ve/veya makina yardımı (basınçlı su sprayi veya kumlama) ile temizlenmelidir. 

   Yüzey Hazırlama 

 PROTECT-A ULTRA BE-K 65 2K
B�tüm Esaslı , Ç�mento ve Kauçuk Katkılı, Esnek, ,Elyaf Takv�yel�, 
Su Bazlı, İk� B�leşenl� Su Yalıtım Malzemes� 
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 PROTECT-A ULTRA BE-K 65 2K
B�tüm Esaslı , Ç�mento ve Kauçuk Katkılı, Esnek, ,Elyaf Takv�yel�, 
Su Bazlı, İk� B�leşenl� Su Yalıtım Malzemes� 

Uygulama

Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde bir yıl raf ömrü vardır. 

 

Ambalaj :

Dikkat: 

30 Kg. Plastik Kova

Fırça, Mala ve airless sprey 

Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

Uygulama Araçları: 

Depolama Ve Raf Ömrü :
Orjinal ambalajında +5°C ve +30°C arasında kuru bir ortamda 
depolanmalıdır.. 

Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 

Tüketim: 
Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak ortalama 800 gr/m2 
Astar olarak kullanıldığında, yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak ortalama 
400 gr/m2 

   PROTECT-A ULTRA BE-K 65 2K, fırça, mala veya havasız spray makinaları ile uygulanabilir. Uygulama öncesi ve 
uygulama sırasında PROTECT-A ULTRA BE-K 65 2K karıştırılmalıdır. En iyi sonuç için, iki kat arası 4-6 saat olacak şekilde 
iki kat olarak uygulanmalıdır. İlk kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. Spray uygulamasının hemen ardından 
rulo ile yüzey düzeltme uygulaması yapıldığında uygun adhezyon (yapışma) sağlanacağından bu uygulama 
tavsiye edilir. Yüzey ve ortam sıcaklığı5˚ C - 35˚ C arasında uygulama yapınız. Dış yüzey uygulamalarında hava 
koşullarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uygulama korunmalıdır. 

   Uygulama 

Tüket�m Ve Öner�ler 



www.protekkimya.com.tr

Kullanım Alanları

• Binaların temel ve bodrum perdelerinde, nem geçirmezlik malzemesi olarak, 
• Mutfak, banyo vb. kuru veya nemli detaylarda su yalıtım malzemesi olarak, 
• Bitümlü örtü uygulamalarında astar olarak, 
• Cam tülü, kaneviçe vb uygulamalarında astar malzeme ve bağlayıcı olarak, 

Ürün Tanımı

   Özellikleri: 

• Yalıtım amaçlı kaplama, çimento esaslı harçların içine geçirimsizlik ve aderans    

• Kuru ve nemli yüzeylere uygulanabilir. 

   PROTECT-A ULTRA BE-K 65 çok amaçlı projeler için tasarlanmış tek bileşenli, bitum 
esaslı, kauçuk katkılı orta viskositeli likit su yalıtım malzemesidir. Malzeme esnek, su 
geçirmez, yapışkan membran özelliklerine sahiptir. 

• Kuruduktan sonra uygulandığı yüzeyde su ve nem geçirimsiz kesintisiz bir tabaka 
   oluşturur. 

   arttırıcı katkı olarak, 
• Bitüm kaplamaların altına su ile inceltilerek astar olarak kullanılır. 

Uygulama

   Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A ULTRA BE-K 65 performansını 
kötüleştirecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 

   Yüzey Hazırlama:

Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyanmış yüzeyler raspalama, zımparalama, 
tel fırça ile fırçalama ve/veya makina yardımı (basınçlı su sprayi veya kumlama) ile temizlenmelidir. 

Metal çatı yüzeyleri için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları veya metal yüzeyindeki 
beyaz paslar yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdırlar. 

PROTECT-A ULTRA BE-K 65 1:1 oranında su katılarak tüm yüzeyler astarlanmalıdır. 

Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir. Eski boyalı yüzeyler ve düzgünsüzlükler 
zımparalanmalıdır. 

Yalıtım yapılacak yüzeylere astar uygulanmadan önce yüzey düzgünlüğü, yüzey kuruluğu ve temizliği ve 
yeterli bir eğim şapının olduğu kontrol edilmelidir. 

Dış cephelerde mevcut yüzeylerin basınçlı su ile yıkanmasında en az 1500 – 2000 psi su basınçı olmalıdır. 

 PROTECT-A ULTRA BE-K 65
B�tüm Esaslı ,Kauçuk Katkılı, Su Bazlı, L�k�tSu Yalıtım Malzemes� 
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 PROTECT-A ULTRA BE-K 65
B�tüm Esaslı ,Kauçuk Katkılı, Su Bazlı, L�k�tSu Yalıtım Malzemes� 

Tüket�m Ve Öner�ler 

   PROTECT-A ULTRA BE-K 65 fırça, mala veya havasız spray makinaları ile uygulanabilir. 

Spray uygulamasının hemen ardından rulo ile yüzey düzeltme uygulaması yapıldığında uygun 
adhezyon (yapışma) sağlanacağından bu uygulama tavsiye edilir. 
Yüzey ve ortam sıcaklığı5˚ C - 35˚ C arasında uygulama yapınız.Dış yüzey uygulamalarında hava 
koşullarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uygulama korunmalıdır. 

Uygulama öncesi ve uygulama sırasında PROTECT-A ULTRA BE-K 65 karıştırılmalıdır. 
En iyi sonuç için, iki kat arası 4-6 saat olacak şekilde iki kat olarak uygulanmalıdır. İlk kat tam 
kurumadan diğer kat sürülmemelidir. 

   Uygulama 

Tüket�m Ve Öner�ler 

Ambalaj:

Fırça ve airless sprey 

Astar olarak kullanıldığında, yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak ortalama 
400 gr/m2 

Uygulama Araçları: 

Depolama Ve Raf Ömrü : 

Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak ortalama 800 gr/m2 
Tüketim: 

Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 

Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde bir yıl raf ömrü vardır. 

Dikkat: 

30 Kg. Plastik Kova 

Uygulama, koruyucueldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

Orjinal ambalajında +5°C ve +30°C arasında kuru bir ortamda 
depolanmalıdır.. 



www.protekkimya.com.tr

Kullanım Alanları

  Temel ve perde duvarlarda, Islak mekanlarda, istinat 
duvarlarında, yatay ve düşey yüzeylerde, çatılarda tamir ürünü 
olarak, gizli derelerde, baca diplerinde bitümlü membranların 
tamirinde, sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz 
kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve yalıtımında, su 
depolarının dıştan yalıtımında, bodrum ve otopark üstü yalıtımında, 
yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında uygulanabilir. 

Ürün Tanımı

   Özellikleri:

    PROTECT-A 060 U.V. Ultra Esnek;Bitüm Polimer Esaslı Kauçuk Katkılı U.V. Dayanımlı Tek Bileşenli %1000 Elastik 
Su Yalıtım Ürünüdür. 

   %1000 Elastiktir.Sürülerek uygulandığı yüzeylerde kuruduktan sonra su geçirimsiz bir kaplama oluşturur. Geniş 
bir sıcaklık aralığında (-20°C ile +200°C arasında) özelliğini kaybetmez. UV dayanımlıdır. Teras, düz çatı ve çatı 
deresi gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda kullanıma uygundur. Toprak altı kullanıma uygundur. 
Mikroorganizma ve agresif yeraltı sularından etkilenmez. Kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan pek çok 
yüzeye kuvvetle yapışır, zamanla ayrılma veya kabarma yapmaz. Perde duvarların yalıtımında tek başına 
kullanımı mümkündür. Bitümlü membran, shingle gibi örtülerin ek yerlerinde ve tamiratlarında kullanıma 
uygundur. 

Uygulama

   Yüzey Hazırlama : Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, 
gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeydeki sivri uçlar 
köşeler spiral taşı ile yuvarlatılmalı ve derin boşluklar tamir harcı ile 
kapatılmalıdır. İç köşeler, duvarların birleşim yerleri pah yapılmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzey solventsiz bitüm astar ile astarlanmalı ve astar tam olarak 
kuruduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Malzemenin aderansını 
düşürecek yüzeyler pürüzlendirilmelidir. 

   Astarlama: 
   Yüzey Protect – A 033 Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Astar ile veya ürün 1/5 
oranında sulandırılarak astar yapılabilir. Malzeme uygun bir fırça ile dengeli 
bir şekilde dağıtılarak yatay yüzeylerde malzeme birikimine izin verilmeden 
uygulanmalıdır. Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra asıl uygulamaya  
geçilmelidir. 0.25 kg/m² oranında kullanım önerilmektedir. Uygulama 
Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey ile en az 2 katta uygulanmalıdır. 
İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra ikinci kat uygulaması için tam kurumanın 
gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İkinci kat ilk kata dik olacak şekilde 
yapılmalıdır. 

 PROTECT-A 060 U.V. ULTRA ESNEK
B�tüm Pol�mer Esaslı Kauçuk Katkılı U.V. Dayanımlı %1000 
Elast�k Su Yalıtım Membranı 
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Uygulama

   UYGULAMA: 

   Toprak seviyesinin altındaki uygulamalarda, kalıbı alınmış taze betonarme yüzeylere hemen 
uygulanabilir. İlk kat kurumadan1 numara silis ile kumlanır. Yüzey kuruduktan sonra serbest kumlar 
süpürülerek ikinci kat uygulamasına geçilir. 060 U.V ULTRA ESNEK koruyucu bir katman ile kaplanmak 
istenirse; Yüzey kurumadan 1 numara silis kumu serpilir.Yüzey kuruyunca serbest kumlar süpürülerek 
temizlenerek şap-sıva vs. kaplamalar yapılır.Kaplama tam kuruduktan ve levhalar ile korunduktan 
sonra temel çukuru dolgusu yapılmalıdır. 

•  Fırça ve rulo ile, veya püskürtülerek uygulanır. 

   korunmalıdır. 

•  Geniş alan uygulamalarda polyester (40 gr/m2) file takviyesi yapılabilir. 
•  Malzemenin uygulandıktan sonra yüzey 24 saat süre ile yağmur gibi dış etkenlerden   

•  +5°C altında malzemeyi uygulamayınız. 

•  İkinci kat uygulama, birinci kat kuruduktan sonra yapılır. 

 PROTECT-A 060 U.V. ULTRA ESNEK
B�tüm Pol�mer Esaslı Kauçuk Katkılı U.V. Dayanımlı %1000 
Elast�k Su Yalıtım Membranı 

Tüket�m Ve Öner�ler 

2-3 katta 2,0-3,0 kg/m2 

UYGULAMA ARAÇLARI : 
Fırça, Mala ve airless sprey 

0,15 kg/m2 

Orjinal ambalajında +5°C ve +30°C arasında kuru bir ortamda depolanmalıdır.. Açılmamış 
ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde bir yıl raf ömrü vardır. 

TÜKETİM: 

Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak 

Astar olarak kullanıldığında, yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak ortalama 

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ: 

Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 

20 Kg. Plastik Kova 
AMBALAJ: 



www.protekkimya.com.tr

Özellikleri 
• Mükemmel kaplama 
• Hava şartlarına mükemmel dayanımı 
• Kılçal çatlakları köprüleyebilme 

• UV ışınlarına dayanım 
• Su yalıtımı 

• Mantar ve yosunlara dayanım 

   PROTECT-A ER 025 T, çeşitli yüzeylere uygulamak üzere özel olarak 
formüle edilmiş, elastomerik polimer esaslı su yalıtım malzemesidir. 
Özel formülasyonu sayesinde, pek çok yüzey için mükemmel hava 
şartları direnci ve su yalıtım özelliği sağlar. Özel katkılar ile güneşin U.V. 
ışınlarından koruma sağlar. Tebeşirlenmeye, kirlenmeye, mantar, yosun 
ve küf oluşuma karşı ve sararmaya dirençli olup kılcal çatlakları 
köprüler. 

• Uygulama kolaylığı 
• Elastikiyet 

 PROTECT-A ER 025 T 
Elastomer�k Reç�ne Esaslı Su Yalıtım Malzemes� 

Kullanım Alanları

   Mineral esaslı çatılarda, teras ve beton yüzeylerde, çimento 
esaslı levha yüzeylerinde, seramik altı su yalıtım uygulamalarında. 

Ürün Tanımı

Uygulama

   Yüzey Hazırlama :
   Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A ER 
025 T performansını kötüleştirecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması 
gereklidir. Hertürlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden 
boyamış yüzeyler raspalama, zımparalama, tel fırça ile fırçalama ve/veya 
makina yardımı (basınçlı su sprayi veya kumlama) ile temizlenmelidir. 
Dış cephelerde mevcut yüzeylerin basınçlı su ile yıkanmasında en az 1500 – 
2000 psi su basınçı olmalıdır. 

   Metal çatı yüzeyleri için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas 
oluşumları veya metal yüzeyindeki beyaz paslar yukarıda bahsedilen 
yöntemler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdırlar. 
Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir.Eski boyalı yüzeyler ve 
düzgünsüzlükler zımparalanmalıdır. Parlak yüzeyler matlaşıncaya kadar 
zımparalanmalıdır. PROTECT-A ER 025 T 30% su katılarak tüm yüzeyler 
astarlanmalıdır. 
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 PROTECT-A ER 025 T 
Elastomer�k Reç�ne Esaslı Su Yalıtım Malzemes� 

Uygulama

Rulo uygulamalarında uygulanacak iki kat birbirine dik olacak şekilde uygulanmalıdır.(Birinci kat 
uygulama yüzeyinin boyuna paralel uygulanır ise ikinci kat uygulama yüzeyinin boyuna dik 
olmalıdır.) 
    Havasız sprey uygulamasında ise spray tabancası meme çapı 0.021" – 0.030" olan meme ile 2 
galon/dakika debi ile malzeme pompalanmalıdır. 

   En iyi sonuç için, iki kat arası 4-6 saat olacak şekilde iki kat olarak uygulanmalıdır. 
Islak yüzeylere uygulama yapmayınız. Bu kaplama malzemesi hafif nemli yüzeylere uygulanabilir 
ve suya doymuş ıslak yüzeylerde malzemenin zemine tutunması(yapışması) mümkün olmaz. 

   Uygulama: 

   PROTECT-A ER 025 T fırça, rulo veya havasız spray makinaları ile uygulanabilir. 
Uygulama öncesi ve uygulama sırasında dairesel olarak aşağı ve yukarı yönlerde PROTECT-A ER 
025 T karıştırılmalıdır. 

Spray uygulamasının hemen ardından rulo ile yüzey düzeltme uygulaması yapıldığında uygun 
adhezyon(yapışma) sağlanacağından bu uygulama tavsiye edilir. 
Yüzey ve ortam sıcaklığı 5˚ C - 35˚ C arasında uygulama yapınız. 
Dış yüzey uygulamalarında hava koşullarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uygulama 
korunmalıdır. 

Tüket�m Ve Öner�ler 

Dikkat: 

Depolama Ve Raf Ömrü: 

Tüketim 

20 Kg. Kova

Uygulama Araçlari: 

Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalır. 

1,4 Kg/m²tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak) 

Ambalaj : 

Rulo, fırça ve airless sprey.Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 

Orjinal ambalajında +5°C ve +30°C arasında kuru bir ortamda depolanmalıdır.Açılmamış 
ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde en az iki yıl. 
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• Hava şartlarına mükemmel dayanımı 

   PROTECT-A AR 025 LİKİT MEMBRAN, çeşitli yüzeylere uygulamak üzere özel olarak 
formüle edilmiş, akrilik polimer esaslı su yalıtım malzemesidir. Özel formülasyonu 
sayesinde, pek çok yüzey için mükemmel hava şartları direnci ve su yalıtım özelliği 
sağlar. Hafif su göllenmelerine karşı yüksek dayanıma sahiptir. Özel katkılar ile 
güneşin U.V. ışınlarından koruma sağlar. Tebeşirlenmeye, kirlenmeye, mantar, yosun 
ve küf oluşuma karşı ve sararmaya dirençli olup, kılcal çatlakları köprüler. 

• Mantar ve yosunlara dayanım 

   Özellikleri 
• Mükemmel kaplama 

• Kılçal çatlakları köprüleyebilme 
• Su yalıtımı 
• Hafif su göllenmelerine karşı yüksek dayanım 

• Uygulama kolaylığı 

• UV ışınlarına dayanım 

• Elastikiyet 

 PROTECT-A AR 025 YENİ NESİL ULTRA LİKİT MEMBRAN 
Akr�l�k Reç�ne Esaslı , U.V. Dayanımlı, Tam Esnek Su Yalıtım Malzemes� 

Kullanım Alanları

    Mineral esaslı çatılarda, teras ve beton yüzeylerde, çimento 
esaslı levha yüzeylerinde, seramik altı su yalıtım uygulamalarında. 

Ürün Tanımı

Uygulama

Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir.Eski boyalı yüzeyler ve düzgünsüzlükler zımparalanmalıdır. Parlak 
yüzeyler matlaşıncaya kadar zımparalanmalıdır.PROTECT-A AR 025 LİKİT MEMBRAN 30% su katılarak tüm yüzeyler 
astarlanmalıdır. 

Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A AR 025 LİKİT MEMBRAN performansını 
kötüleştirecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 

Metal çatı yüzeyleri için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları veya metal yüzeyindeki beyaz paslar 
yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdırlar. 

    Yüzey Hazırlama :

Dış cephelerde mevcut yüzeylerin basınçlı su ile yıkanmasında en az 1500 – 2000 psi su basınçı olmalıdır. 

    Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyamış yüzeyler raspalama, zımparalama, tel fırça 
ile fırçalama ve/veya makina yardımı (basınçlı su sprayi veya kumlama) ile temizlenmelidir. 



Uygulama

Dış yüzey uygulamalarında hava koşullarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uygulama korunmalıdır. 

Islak yüzeylere uygulama yapmayınız. Bu kaplama malzemesi hafif nemli yüzeylere uygulanabilir ve suya 
doymuş ıslak yüzeylerde malzemenin zemine tutunması(yapışması) mümkün olmaz. 

   PROTECT-A AR 025 LİKİT MEMBRAN fırça, rulo veya havasız spray makinaları ile uygulanabilir. 
Uygulama öncesi ve uygulama sırasında dairesel olarak aşağı ve yukarı yönlerde PROTECT-A AR 025 LİKİT 
MEMBRAN karıştırılmalıdır. En iyi sonuç için, iki kat arası 4-6 saat olacak şekilde iki kat olarak uygulanmalıdır. 

Rulo uygulamalarında uygulanacak iki kat birbirine dik olacak şekilde uygulanmalıdır.(Birinci kat uygulama 
yüzeyinin boyuna paralel uygulanır ise ikinci kat uygulama yüzeyinin boyuna dik olmalıdır.) 
Havasız sprey uygulamasında ise spray tabancası meme çapı 0.021" – 0.030" olan meme ile 2 
galon/dakika debi ile malzeme pompalanmalıdır. 
Spray uygulamasının hemen ardından rulo ile yüzey düzeltme uygulaması yapıldığında uygun 
adhezyon(yapışma) sağlanacağından bu uygulama tavsiye edilir. 
Yüzey ve ortam sıcaklığı 5˚ C - 35˚ C arasında uygulama yapınız. 
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 PROTECT-A AR 025 YENİ NESİL ULTRA LİKİT MEMBRAN 
Akr�l�k Reç�ne Esaslı , U.V. Dayanımlı, Tam Esnek Su Yalıtım Malzemes� 

 Tekn�k B�lg�ler 

Raf ömrü                        : 12 Ay 

Uygulama sıcaklığı          : +50 C ile +350 C arasında 

Kıvam                             : Fırça kıvamında 

Tüketim                           : 1,4 kg/m2 (tek kat) 

Renk                                : Beyaz (İsteğe göre değişik renklerde üretilebilir) 

Katlar arası bekleme       : 4-6 saat 
Yoğunluk                         : takr. 1,35 kg / lt 
Kopmada uzaması         : % 500 (+23 0 C) 
AMBALAJ                         : 20 kg'lık Plastik Kova 

 Tekn�k B�lg�ler 

1,4 Kg/m²tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak) 

Dikkat: 

Depolama Ve Raf Ömrü: 
Orjinal ambalajında +5°C ve +30°C arasında kuru bir ortamda depolanmalıdır.Açılmamış 
ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde en az 12 Ay. 

Ambalaj : 

Tüketim: 

Uygulama Araçları: 

20 Kg. Bidon 

Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalır. 

Rulo, fırça ve airless sprey.Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 



www.protekkimya.com.tr

●  Zor detaylarda kolay çözüm sağlar. 

●  Bitüm, solvent veya izosiyanat içermez. 

   PROTECT-A MS 042 MAGİC POLİMER ; MS polimer esaslı, tek bileşenli, yüksek kalıcı 
elastikiyete sahip, rulo ve fırça ile uygulanabilen su yalıtımı membranı. 

Özellikleri: 
●  4 mm'ye kadar çatlak köprüleme özelliği sağlar. 
●  Tek bileşenli olduğu için kolay ve hızlı uygulanabilir. 
●  Nemli yüzeylerde uygulanabilir. 

●  Fırça ve rulo ile uygulanabilir. 
●  UV ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır. 
●  Su ve neme karşı yüksek direnç sağlar. 
●  Su buharı geçirgenliği sağlar. 

●  Yüksek elastikiyet ve esneklik sağlar. 
●  Zemin yapısına bağlı olarak astarsız uygulanabilir. 

 PROTECT-A MS 042 MAGİC POLİMER MS 
Pol�mer Esaslı Tek B�leşenl� Su Yalıtımı Membranı 

Kullanım Alanları

● Teraslarda 

● Poliüretan ısı yalıtım köpüğünün korunmasında 

● Yatay ve düşey yüzeylerde 
● İç ve dış mekanlarda 

● Balkonlarda 
● Çatılarda 

● Köprü, tabliye betonlarında su yalıtımı ve koruma amaçlı kullanılır. 

Ürün Tanımı

Uygulama

   Yüzey Hazırlama : 

   PROTECT-A MS 042 MAGİC POLİMER ; tek bileşenli ve kullanıma hazır bir malzemedir. Ürün iyice karıştırıldıktan 
sonra yüzeye homojen bir şekilde dökülür. Daha sonra rulo veya fırça yardımı ile bir veya iki kat olarak yüzeye eşit 
olarak uygulanmalıdır. MS 042 MAGİC POLİMER metrekarede 1,3 – 1,5 kg/m² sarfiyatla birinci kat uygulaması 
yapılır. Daha sonra ikinci kat, ilk katın tamamen kurumasından sonra 1,3 – 1,5 kg/m² sarfiyatla uygulanmalıdır. 

   Çimento esaslı yüzeylerin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz, temiz, aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat 
edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, parafin ve kalıntılarından iyice temizlenmeli ve 
yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yağ emmiş yüzeylerde oluşan köpük tabakası blastrack veya rotatiger 
yardımı ile alınmalı, oluşan toz tabakası endüstriyel süpürgeler ile süpürülmelidir. Beton yüzey su jeti yardımı ile 
temizlenmeli ve fazla su ıslak/kuru vakumlu süpürge ile alınmalıdır. Uygulama yapılacak beton yüzeyinin 30 
günlük mukavemetini almış olması gerekmektedir. 

   Uygulama : 
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 PROTECT-A MS 042 MAGİC POLİMER MS 
Pol�mer Esaslı Tek B�leşenl� Su Yalıtımı Membranı 

 Tekn�k B�lg�ler 

● Çatlak köprülemesi - 4 mm'ye kadar 
● Kopmada uzama % 200 DIN 53504 

● Yoğunluk - gr/cm3 - 1,44 
● MS Polimer Renk - Gri 

● Su buharı geçirgenliği EN ISO 7783 m Sd: 0,868 (Sınıf I: sd0,9) 

● Viskozite - mPa.s 15000 Shore A EN ISO 868 - 40 
● Yırtılma dayanımı ASTM D 624 N/mm2 2,76 

Tüketim: 
Uygulanan yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak ortalama olarak toplam iki katta 2,6-3,0 kg/m2 'dir 

Uygulama Araçları: 
Fırça, mala ve airless sprey. 
Uygulama araçları kullanımdan sonra hemen temizlenmelidir. 

Ambalaj 
20 Kg. Plastik Kova 

Orjinal ambalajında +5°C ve +30°C arasında kuru bir ortamda depolanmalıdır.. 
Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde bir yıl raf ömrü vardır. 

Uygulamada, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

Depolama Ve Raf Ömrü 

Dikkat: 

Teknik Özellikler : 
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   PROTECT–A SUPER POLYMER PLUS SB ; Özel mineral dolgu ve polymer 
bileşenlerinden oluşan, güçlü aderans ve mükemmel su direnci olan, UV direnci 
yüksek olan bir yalıtım malzemesidir. Aşınma direnci çok yüksektir.Bu yüzden üzerinde 
yaya trafiği olan beton çatılarda, teraslarda, yürüme yollarında, asfalt kaplamalarda 
kullanımına son derece uygundur. Güneşten, yağmurdan, sudan 
etkilenmez.İstenildiği takdirde üzerine her türlü seramik mermer vb. kaplama 
yapılabilir. Ekonomik ve uzun ömürlüdür. İnsan sağlığına zararı yoktur. 

 PROTECT – A SUPER POLYMER PLUS SB 
M�neral Dolgu ve Pol�mer Esaslı,H�br�t,Elast�k,Yüksek Mukavemetl�,
U.V.dayanımlı Su Yalıtım Malzemes� 

Kullanım Alanları

●  Beton teras ve çatı yalıtımlarında, 
●  Dış cephe yalıtımlarında, 
●  Islak hacim yalıtımlarında, 
●  Gizli dere, oluk ve saçaklarda. 

●  Beton yol, park ve bahçelerde, 

Ürün Tanımı

Uygulama

   PROTECT–A SUPER POLYMER PLUS SB kullanıma hazırdır. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir çekilde 5 
dakika kovanın içinde karıştırılır. Rulo veya fırça ile birbirine dik iki kat halinde sürülür. Katlar arasında en az 4 saat 
beklenmelidir. Ürün uygulama hava sıcaklığı 5 - 30°C sıcaklıkları arasında yapılacak uygulamalar için uygundur. 

 Özell�k Ve Avantajları: 

●  Kimyasallara karşı etkin direnç gösterir. 

●  Düşük viskoziteli ve kullanımı kolaydır. 

●  Genel amaçlı tüm beton yüzeyler için kullanılabilir, 
●  Hidrofobiktir ve hiroliz direnci yüksektir. 

Ambalaj :
 20 Kg Plastik Kova 

Ambalaj :

Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir. 

   Yüzey Hazırlığı:
   Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. 

Uygulama öncesi emici yüzeylere, 
PROTEK A- 035 UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astarı 1:7 
oranında su ile seyreltilerek (1 Kısım Astar:7 Kısım Su) 
100 - 200 g/m² sarfiyat ile uygulanmalıdır. Daha sonra astar 4 saat 
kurumaya bırakılmalıdır. 



www.protekkimya.com.tr

 PROTECT – A SUPER POLYMER PLUS SB 
M�neral Dolgu ve Pol�mer Esaslı,H�br�t,Elast�k,Yüksek Mukavemetl�,
U.V.dayanımlı Su Yalıtım Malzemes� 

 Tekn�k B�lg�ler 

NOT: Yukarıda yazılı olan teknik özellikler 23°C ve % 50 nispi nem koşullarında yapılan 
test sonucuna göre yazılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişkenlik 
gösterebilir. 

Sarfiyat
   1 kg / m² (iki kat uygulama) 

Saklama Koşulları
   Malzemeler serin, kuru ve kapalı alanlarda 5 - 35 °C muhafaza edilmelidir. 
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama sağlandığında raf ömrü 2 yıldır. 

Güvenl�k Uyarısı
   Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Uygulama 
yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu 
ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
isteyiniz.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.Ürün profesyonel kullanılıcılar tarafından, teknik bilgi 
kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir. 
Yukarıda verilmiş olan teknik veriler ve uygulama metodları firma bünyesinde yapılan test ve uygulamalar neticesinde 
sunulmuştur. Ürünlerin uygulama esnasında zemin, hava şartları ve neme bağlı durumların değişkenlik gösterebileceği 
göz önünde bulundurularak, her bir uygulama öncesi özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını 
anlamak için detaylı inceleme ve amaca yönelik uygulamalar yetkili kişiler tarafından inceleme sonrası karar 
verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük kapsamındadır. Genel satış ve 
teslimat şartlarımız kapsamında süreklilik ve tutarlı kaliteye sahip ürünler temin edeceğiz. Kullanılıcılar, yerel kanunlara 
uymak, çevre ve gerekli kurumlardan izin almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni baskısı bir önceki baskıyı 
geçersiz kılar. Yetkili satış temsilcisinden güncel baskıyı isteyiniz. 
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Özellikleri: 
• Mükemmel yapışma sağlar, 
• Büzülmeyi azaltır, 

   PROTEK-LATEKS 021 iyi bir yapışma ve su geçirimsizlik istenen yerlerde çimento 
harçlarına 
katılan,sıvı harç ve sıva katkısıdır. 

• Daha fazla elâstikiyet sağlar, 
• Mükemmel su geçirimsizlik sağlar, 
• Aşınma dayanımının artırılması-Tozumayı önler, 
• Kimyasal dayanımını iyileştirir, 
• Korozif değildir, donatıya zarar vermez, 

 PROTECT-A PRO-LATEKS 021 
Harç İç�n Su Geç�r�ms�zl�k ve Harç Katkısı 

Kullanım Alanları

● İnce tabaka tamir harçları, 
● Sıva, 

● Beton tamir harçları(kaba ve ince sıvalarda), 
● Döşeme şapları, 

● Seramik yapıştırma harçları, 
● Aşınma dayanımlı kaplamalar.

Ürün Tanımı

Uygulama

üzerine taşınacaktır. 
uygulanmalıdır. Yukarıda tarif edilen uygulama sonrası yüzeyde çekme dayanımı 1,5 Mpa 

arındırılmış olmalıdır. Yağ, kir, boya, çimento şerbeti, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak 

karışıma 1 ölçek PROTEK-LATEKS 021 ve 3 ölçek su ile elde edilen sıvı karışımı ilave edilir ve 

ile yedirilir ve kurumasına imkan verilmeden üzerine şap atılır. Hazırlanan karışım, fırça ile 

uygulanır. Karışım kurumadan yeni beton veya şap yerleştirilmeli ve karışımın kurumasına izin 

sürülebilir kıvama gelene kadar karıştırılır. Hazırlanan harç nemlendirilmiş yüzeylere sert bir fırça 

   Yüzey Hazırlığı: 
   PROTEK-LATEKS 021 ile uygulanacak yüzeyler nemli olmalıdır. Nemlendirme işlemi 

yapılır. Yüzeylerde su birikintisi oluşmamalıdır. Yüzeyler temiz ve gevşek parçacıklardan 
uygulamaya başlanmadan 24 saat önce ve 2 saat önce; yüzey suyla tam olarak doyurularak 

tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. 

   Şaplarda Astar (Eski Beton-Yeni Beton astarı): 
1 ölçek çimento ve 3 ölçek dişli kum(yaklaşık 0-3 mm dişli) kuru halde karıştırılır. Hazırlanan toz 

verilmemelidir. Karışımın, yüzeyde, kuruması halinde, aderans arttırıcı özelliğini kaybedeceği 
için, karışım yeni beton veya şap veya çimento esaslı tamir harcı uygulaması öncesi tekrar 

yaklaşık12 saat önce neme doyurulmuş (ıslatılmış) yüzey üzerine 2 mm kalınlık olacak şekilde 
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Endüstriyel Zeminlerde Şap Yapımı; 

Serpme Harcı İmalatında: 1 ölçek çimento ve 3-4 ölçek dişli kum kuru halde karıştırılır. Hazırlanan toz karışıma 1 
ölçek PROTEK-LATEKS 021 ve 3 ölçek su ile elde edilen sıvı karışımı ilave edilir ve akışkan kıvama gelene kadar 
karıştırılır. 12 saat önce ıslatılarak neme doygun hale getirilen yüzeye serpme yolu ile uygulanır ve 24 saat 
kuruması beklenir. Bir sonraki uygulamadan önce(sıva ya da seramik yapıştırıcı) yüzey tekrar ıslatılarak 
nemlendirilir, daha sonra uygulama yapılır. Serpme harcı görünen yüzeyin %50'sini örtecek yoğunlukta olmalıdır. 
Önemli: Uygulamanın hızlı kurumasının gerekli olduğu durumlarda, tüm karışımlarda PROJET 022 kullanılması 
önerilmektedir.1ölçek PROTEK-LATEKS 021 için önerilen PROJET 022 miktarı 2 ölçektir. 

   Şap Yapımı (Daire Şapı): 
   1 ölçek çimento ve 3-4 ölçek dişli kum kuru halde karıştırılır. Hazırlanan toz karışıma 1 ölçek PROTEK-LATEKS 021 
ve 3 ölçek su ile elde edilen sıvı karışımı ilave edilir ve akışkan kıvama gelene kadar karıştırılır. Hazırlanan harç 
mala veya takoz fırça yardımı ile astar yüzeye uygulandıktan sonra astarın kurumasına izin verilmeden hazırlanan 
PROTEK-LATEKS 021 şap karışımı yerleştirilmelidir. 

Uygun dane büyüklüğündeki 1 m³ Agrega, en az 475 kg çimento, 200 kg su,4 kg PROTEK- LATEKS 021 ve 8 kg 
PROJET 022 'İ karıştırınız. Astar zemine uygulanır.Uygulanan astarın kurumasına izin verilmeden (wet on wet) 
PROTEK-LATEKS 021 harç uygulanmalıdır. İçerindeki PROJET 022 hızlı prizlenmeyi ve hızlı kurumayı sağlar. 

Serpme Harçlarında: 

 PROTECT-A PRO-LATEKS 021 
Harç İç�n Su Geç�r�ms�zl�k ve Harç Katkısı 

Uygulama

 Tekn�k B�lg�ler 

Raf Ömrü:

Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri 

Ambalaj: 
6 ,20,30 kg plastik kova ve 200 kg plastik varil veya 1000 kg konteyner 
Görünüm / Renk: Beyaz /Likit 

sitren akrilik emülsiyon 

PROTEK-LATEKS 021 hasar görmemiş, orjinal, açılmamış ambalajda ve depolama 
koşullarına uyulduğu takdirde; üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur. 
Yoğunluk:1,020 ± 0,01 kg/l (+20°C 'de) 

Depolama Koşulları:
PROTEK-LATEKS 021 : Kuru şartlarda, direk güneş ışığından koruyarak 

Kimyasal Yapı: 

ve +5 °C ve +35 °C. arasında depolanmalıdır. 

Dikkat:

ambalajları içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız. 

teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen 
bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş 

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra su ile temizleyiniz. 
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● Kullanım dozuna ve beton bileşimine bağlı olarak , katkısız betona göre erken 
ve son dayanımları önemli oranda artırır 

● Azaltılmış su içeriği sayesinde geçirimlilik sayesinde betonun dona ve suya 
karşı direncini artırır 

● Ayrışma riski olmadan veya karışım suyunu artırmadan,işlenebilirliği kolaylaştırır 
● Betonun yoğun ve düzgün yüzeyi olmasını sağlar 

● Betonda karbonatlaşma hızını düşürür 

● Su miktarını önemli oranda azaltır 
Yüksek oranda su azaltıcı olarak ; 

● Betonun erken ve nihai dayanımlarını artırarak ekonomi sağlar 
● Büzülme sünmeyi azaltır 

● Su/çimento oranını azaltarak geçirimliliği düşürür,dayanıklılık artırır 

Süper akışkanlaştırıcı olarak; 

● Betonun yerleştirilmesini kolaylaştırır,vibrasyon,şişleme ve işçiliği azaltır 

Özellikleri ve Avantajları 

   PROJET 022 ,betonun karma suyunu yüksek oranda azaltarak erken ve son 
dayanımları artıran veya aynı miktarda su ile betona yüksek oranda akışkanlık 
kazandıran süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır. 

PROJET 022 , donatında korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen 
içermez.Bu sebeple betonarme yapılarda ve ön gerilmeli elamanlarda 
kullanıma uygundur. 

 PROTECT-A PROJET 022 
P�r�z Hızlandırıcı Süper Akışkanlaştırıcı Beton Ve Alçı Katkısı 

Kullanım Alanları

● Temel ,döşeme,perde,kolon ve kiriş betonlarında 
● İnce,sık donatılı beton elamanların imalatında 
● Prefabrik beton elemanlarının üretiminde 
● Köprü ve konsollarda 
● Ön gerilmeli beton imalatında 
● Erken kalıp alınması veya hızlı yükleme yapılması gereken yerlerde 
● Soğuk havalarda erken yüksek dayanım istenen betonun dökümünde. 

Ürün Tanımı

Uygulama

   Kullanımı: 

   Betonda istenilen performansa bağlı olarak dozunun %8-3,0 aralığında(100 kg bağlayıcı için 800-300 gr ) 
kullanılır. Optimum katkı dozu , kullanılan bağlayıcı ve agrega kalitesi , su /bağlayıcı oranına göre belirlenir.Bu 
yüzden ön deneme karışımları yapılarak tespit edilmesi önerilir. 

   ROJET022P' Karışımı suya ilave ederek veya yeni hazırlanmış düşük çökmeli taze betona eklendiğinde 
doğrudan karıştırarak kullanır. Doğrudan taze betona eklendiğinde homojenliği sağlamak için karışım süresi hızlı 
devirde 3 dakika daha artırılır. Betonda ayrışmaya sebep olmaması için taze betona ilave edilecek katkı miktarı 
uygun dozajda olmalıdır. 

   Uygulama Metodu/Ekipmanlar: 

   Sarfiyat/Dozaj: 

   Kaliteli beton üretimde ve yerleştirilmesinde ilgili standartlar çerçevesinde kabul görmüş kurallar izlenmelidir.Taze 
betonun bakımı doğru şekilde yapılmalıdır. 
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 PROTECT-A PROJET 022 
P�r�z Hızlandırıcı Süper Akışkanlaştırıcı Beton Ve Alçı Katkısı 

Ürün B�lg�ler 

Görünüm/Renk: Kahverengi, homejen,sıvı 

250 kg varil 
Ambalaj: 20 kg plastik kova 

1000 kg konteyner(Dökme) 

 Tekn�k B�lg�ler 

Donma Noktası: - 10 

Toplam klorür İyon İçeriği: En fazla %0,1 klorür içermez 

 

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. 

Ekipmanlar Temizliği: Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçları temizleyiniz.Sertleşen/kürünü alan 
malzemeler ancak mekanik olarak giderebilir. 

PH Değeri: 7-11 

Kimyasal Yapı: Melamin sülfonat polimeri esaslı sıvı 

Yoğunluk: 1.15-1.19 kg/l 20 °C de 

Aşırı Dozlama Etkisi: Yanlışlıkla belirtilenden yüksek dozda kullanırsa priz süreleri uzayabilir.Bu durumda erken 
kurumayı önlemek için beton sertleşene kadar nemli tutulmalıdır. 

Uygulama Notları /Sınırlamalar

Notlar:Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuar deneylerine, dayanmaktadır. Gerçekte elde 
edilen değerler bizim kontrolümüzün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. 

Depolama Koşulları / Raf Ömrü 

   Orijinal,açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda doğrudan güneş ışığından koruyarak +5 °C ile +35 °C 
arasında depolandığında 24 ay kullanıma uygundur. 
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   Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler 
boşluklarına transfer olabilen, tek komponentli, kristalize su yalıtım harcı. 
   Özellikleri:
   Çimentolu yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olma özelliği 
• İçme suyuna uygunluk 
• Kolay ve rahat uygulama 

 PROTECT-A 015 KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI 
Ç�mentoesaslı, Kr�stal�ze Suyalıtım Harcı 

Kullanım Alanları

   Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle temel ve bodrum duvarları, su 
depoları ve yüzme havuzlarında yalıtım malzemesi olarak kullanılır. 

Ürün Tanımı

Uygulama

   zeminden tel fırça ile temizlenmelidir. 

. 

• Katlar arasında en az 7 saat beklenmelidir. 

• Her bir kat için 25 kg'lık PROTECT-A 015 SU YALITIM HARCI 9-10 litre temiz    
su ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama 
gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır. 
PROTECT-A 015 SU YALITIM HARCI, fırça veya mala yardımıyla tüm yüzeye 
en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda yapılmalıdır. 

   Düzgün olmayan yüzeyler uygun yüzey tamir malzemeleri ile tamir    

• Takip eden kat uygulamasının, bir önceki kat uygulamasından 14 saat 
veya daha sonra gerçekleşmesi durumunda, yüzey uygulama öncesinde 
tekrar nemlendirilmelidir. emiz su ile ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak 
şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir. 

   arındırılmış olması gereklidir . 

• Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. 

   SU YALITIM HARCI performansını kötüleştirecek etkilerden yüzeyin 

• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don 
tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

• Toz, kireç, boya kalıntıları, kalıp yağları vb. uygulama yapılacak 

• Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan 
kaçınılmalıdır. 

   Brüt beton, çimento esaslı sıva gibi çok gözenekli yüzeyler t
   Uygulama Koşulları 

   edilmelidir. 

   Uygulama 

 • Mevcut yüzey temiz,nemli düzgün ve sağlam olmalıdır.PROTECT-A 015 
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 PROTECT-A 015 KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI 
Ç�mentoesaslı, Kr�stal�ze Suyalıtım Harcı 

Tekn�k B�lg�ler 

Renk – Gri 
Harç Yoğunluğu - 1,90±0,1 g/cm³ 
Karışım Oranı - 25 : 9-10 (015 SU YALITIM HARCI : su ) 

Ürün- PROTECT- A 015 SU YALITIM HARCI 

Uygulama Kalınlığı - 2-3 mm 

Son Uygulama İçin Beklenilmesi Gereken Süre - Min 7gün 

Ürünyapısı - Toz 

Uygulanabilecek Kat Sayısı - 2-3 kat 
Pot ömrü - 30 dakika 
Katlar arası beklenilmesi gereken süre - 7 saat 

Tüket�m Ve Öner�ler 

Tüketim :
4kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için) 

Uygulama Araçları: 
Rulo, fırça ve mala.Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 

Ambalaj : 

• Kulanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. 

Depolama Ve Raf Ömrü: 

Dikkat: 

• Topaklanmış veya taşlaşmış ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalır. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz 
ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır. 

Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, 
yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 

25 kg kraft torba 
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• İçme suyuna uygunluk 

    Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına karşı 
uygulanabilen, sülfat, klor ve kimyasallara dayanımlı, iki bileşenli, kristalize su yalıtım harcı. 
   Avantajları 
• Negatif ve pozitif su basıncına dayanım 
• Çimentolu yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olma özelliği 

• Kolay ve rahat uygulama 

 PROTECT-A 020 KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI 2K
 Ç�mento Esaslı,İk� b�leşenl�, Su Yalıtım Harcı 

Kullanım Alanları

• İç ve dış mekanlarda, özellikle su depoları, salamura 
havuzları 
• Temel, perde ve bodrum duvarları, WC, banyo, mutfak , 
ve Balkon, müstakil , yüzme havuzlarında sızıntılara karşı 
yalıtım malzemesi olarak kullanılır. 

Ürün Tanımı

Uygulama

   Uygulama Koşulları 

• Katlar arasında en az 7 saat beklenmelidir. 

• İçme suyu depoları için uygulamadan en az 7 gün sonra hipoklorid çözeltisi ile dezenfekte edilerek içme 
suyu ile yıkanmalı, daha sonra su ile doldurulmalıdır. Bu işlem senede bir kez tekrarlanmaldır. 

• Mevcut yüzey temiz, nemli, düzgün ve sağlam olmalıdır. PROTECT-A 020 KRİSTALİZE SU YALIYIM HARCI 2K 
performansını kötüleştirecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 
• Toz, kireç, boya kalıntılar, kalıp yağları vb. uygulama yapılacak zeminden tel fırça ile temizlenmelidir. 
• Düzgün olmayan yüzeyler uygun yüzey tamir malzemeleri ile tamir edilmelidir. 

• PROTECT- A 020 KRİSTALİZE 2K, fırça ile tüm yüzeye en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın 
uygulaması bir öncekine dik doğrultuda yapılmalıdır. 

• Brüt beton, çimento esaslı sıva gibi çok gözenekli yüzeyler temiz su ile ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak 
şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir. 

• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde 
uygulanmamalıdır. 
   Uygulama 

• Çimento bazlı sıvalar ve şaplar, 
• Brüt beton 

• Çok nemli ve çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. 

• PROTECT- A 020 KRİSTALİZE 2K 3 kg'lık sıvı bileşen 7,5-8kg'lık karışım suyuna ilave edilmeli ve 25 kg'lık 
PROTECT- A 020 KRİSTALİZE 2K toz bileşeni ile temiz bir kapta düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile homojen bir 
kıvama gelinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırılmalıdır. 

   Yüzey Hazırlığı 

   İç ve dış mekan; 

• Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. 

• Takip eden kat uygulamasının, bir önceki kat uygulamasından 14 saat veya daha sonra gerçekleşmesi 
durumunda, yüzey uygulama öncesinde tekrar nemlendirilmelidir. 
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 PROTECT-A 020 KRİSTALİZE SU YALITIM HARCI 2K
 Ç�mento Esaslı,İk� b�leşenl�, Su Yalıtım Harcı 

 Tekn�k B�lg�ler 

Renk - Gri 

ÜRÜN - PROTECT- A 020 KRİSTALİZE 2K 
Ürün yapısı - Çimento esaslı 

Uygulama kalınlığı - 2 –3 mm 
Uygulanabilecek kat sayısı - 2-3 kat 
Pot ömrü - 30 dakika 
Katlar arası beklenilmesi gereken süre - 7 saat 
Son uygulaması için bekleneilmesi gereken süre - Min. 7 gün 
Su depolarının doldurulması için gereken süre - Min. 7 gün (pozitif basınçta) Min. 14 gün 
(negatif basınçta) 

Karışım oranı - 25 3 : 7,5 8 (PROTECT-A 020 KRİSTALİZE 2K Toz : su) 
Harç yoğunluğu - 1,69±0,1 g/cm³ 

Tüket�m Ve Öner�ler 

Tüketim 
4kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için) 

Uygulama Araçları: 

Ambalaj : 
28 kg set (25 kg kraft torba + 3 kg plastik kova)

Rulo, fırça ve mala.Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 

Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, 
yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 

Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalır. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz 
ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.  

Dikkat: 

Depolama Ve Raf Ömrü: 
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 070 SU TIKACI , Çimento esaslı, çok hızlı priz alma özelliğine sahip su tıkama harcı. 

• Kullanımı kolaydır, 
• Su ile çok hızlı sertleşir, 
• Hazır harca sadece su eklenir. Suyun sızıntı şekilde geldiği durumda sadece toz halde tutularak 
ürünün sertleşmesi sağlanır. 

   Özellikleri 

• Rötresiz çok hızlı priz alma özelliği 
• Suyun akmakta olduğu durumlarda dahi hızlı priz alma 

 PROTECT-A 070 SU TIKACI 
Ç�mento esaslı, çok hızlı pr�z alan su tıkama harcı 

Kullanım Alanları

    Temellerde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, asansör boşluklarında, havuzlarda, 
su depolarında ve beton borulardaki delik veya derin çatlaklardan basınçla veya 
sızıntı halinde gelen suyu çok kısa zamanda kesmek amacıyla kullanılır. 

Ürün Tanımı

Uygulama
 Yüzey Hazırlığı 
• Mevcut yüzey temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır. 

Eldivenle avuca alınan bir miktar toz, su sızıntısının olduğu noktaya tek hamlede bastırılmalıdır ve en az 35 saniye 
beklenmelidir. 

Uygulama 

• PROTECT- A 070 su tıkaçı prizini tamamlayana ve su sızıntısı kesilene kadar bu şekilde bastırmaya devam edilmelidir. 

• Uygulamaya başlamadan önce mutlaka lastik eldiven giyilmelidir. 

• Akıntı olan delik, su basıncını azaltmak amacıyla minimum 4x4 cm
boyutunda açılmalıdır. Derinlik genişlik oranının 2/1 olmasına dikkat edilmelidir. 

• Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. 

• PROTECT- A 070 SU TIKACI ısı yükselmesi ile priz almaya başlar başlamaz tek hamlede deliği kapatacak şekilde 
bastırılmalı ve en az 35 saniye beklenmelidir. Takip eden dakikada yüzey mala ile düzeltilmelidir. 

• Temiz bir kapta az miktarda su ile (1 kg toz için yaklaşık 0,250 m litre su) karıştırılarak hamur kıvamında hazırlanan 
harç, hızlı bir şekilde elde yoğurulmalıdır. 

• Toz, yağ, boya , vb kalıntılar uygulama yapılacak zeminden tel fırça ile iyice temizlenmelidir. 

• Çok sıcak havalarda ve yüzeylerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Uygulama koşulları 

• PROTECT- A 070 su tıkaçı sertleştikten sonra yüzey tesviyesi yapılarak bir sonraki uygulamaya geçilebilir 

• Çapı büyük olan deliklerde, önce merkezde daha küçük bir delik bırakacak şekilde deliğin çevresi kapatılmalı, daha 
sonra da küçük deliğe uygulama yapılmalıdır. 
Toz olarak uygulama 

Harç olarak uygulama 

Tüket�m Ve Öner�ler 

5 kg kova 
Depolama Ve Raf Ömrü: 
Orijinal paketinde, +5°C / +30°C'de havalandırılmış, kuru ve 
korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 

Ambalaj : Tüketim 
Yüzeye bağlı değişken. 
Teknik Bilgiler 
İçerik Mineral Dolgulu ve Özel Çimento 
Renk Gri 
Karışım 5 kg su tıkacı : 1,25 – 1,40 litre su 
Basınç Dayanımı Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +30°C 
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    Çimento esaslı toz bileşen ve polimer emülsiyon esaslı sıvı 
bileşenden oluşan, son kat kaplama malzemesinden önce 
uygulanabilen yarı elastik su yalıtım malzemesidir. 

Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Su iticidir, suya ve dona karşı 
dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar. 
Üzerine her türlü kaplama malzemesi uygulanabilir. Yarı 
elastiktir. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Solvent içermez, çevre 
dostudur. 

Hazırlanan karışımın kullanılabilme süresi - Kap ömrü: 
Maksimum 3 saat Katlar arası bekleme süresi: Minimum 6 saat 
Üzerine uygulama yapılması için gereken süre: Minimum 3 gün 

Teknik Özellikler 

Kimyasal Yapı: Çimento ve polimer emülsiyon esaslı su yalıtım 
malzemesi Harç Yoğunluğu: 1,80 ± 0,01 gr/cm3 Uygulama 
Kalınlığı: 2 - 3 mm Renk: Toz: Gri, Sıvı: Süt beyaz 

Ürün Özellikleri 

 PROTECT-A CER 035 2K 
Ç�mento Esaslı, Yarı Elast�k, Ç�ft B�leşenl� Su Yalıtım Malzemes� 

Kullanım Alanları

• Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, 
• Teraslarda, süs havuzu, küçük hacimli su deposu gibi ıslak hacimlerde su yalıtım malzemesi olarak 
kaplama malzemesinden önce uygulanır. 
• İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır. 

Ürün Tanımı

Uygulama

Pah yapılamadığı durumlarda kenar köşe birleşim yerleri gibi su geçirimsizlik açısından zayıf bölgelerde Bant 
uygulanmalıdır. 

Derinliği 1 cm'den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 6-8 saat önce yapılmalıdır. 
Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için yüzey tek kat 
olarak astarlanmalı ve 1 - 2 saat kurumaya bırakılmalıdır. 

   Karışım Oranı : Toz bileşen (20 kg) ile sıvı bileşen (5 kg) tamamen karıştırılmalıdır. 

   Yüzey Hazırlığı : Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici 
malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır. 

Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapışma mukavemetinin artırılması için yüzey tek kat olarak 
astarlanmalı ve minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır. 
Uygulamadan hemen önce beton, çimento esaslı sıva gibi yüzeyler temiz su ile nemlendirilmelidir. Yüzey suyu 
çekene kadar beklenmeli, uygulama sırasında yüzeyin ıslak değil nemli olmasına dikkat edilmelidir. 

   Uygulama : Karışımı hazırlanmış ürünü kuru film kalınlığı 2 mm olacak şekilde yüzeye en az iki kat uygulanmalıdır. İlk 
kat tamamen kuruduktan sonra ikinci ve diğer kat uygulamaları, kendinden önceki uygulamaya dik yönde olacak 
şekilde yapılmalıdır. 
Yalıtımın devamlılığını sağlamak için tamir harcı ile kenar ve köşe birleşim yerlerine pah yapılmalıdır. 

Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat arasına File konularak uygulama 
yapılabilir. File takviyesi gerektiren durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve kurumadan üzerine file serilir. 
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Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalıdır ve su ile 
teması engellenmelidir. 

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 3,6 kg/m2'dır. Bu değer, yüzey ve ortam 
koşullarına bağlı olarak değişebilir. 

Yalıtım üzeri kaplama işleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar 
görmemesine dikkat edilmelidir. 
Negatif su basıncına karşı uygulanmamalıdır. 
Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap 
ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat 
edilmelidir. 

Uygulama esnasında ürünün bileşenleri haricinde karışım içerisine yabancı herhangi bir 
malzeme ilave edilmemelidir. 

Tüketim:

Yüzey ve Ortam Sıcaklığı Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C 
arasında olmalıdır. 

24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde 
uygulanmamalıdır. 

Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu 
ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey 
uygulamaya hazır hale getirilmelidir. 

20 kg'lık torba 

Uygulama Önerileri :

10 kg'lık plastik kova

Ambalaj: 

Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve 
taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi kontrol edilmelidir. 

Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile 
yağmurdan korunmalıdır. 

 PROTECT-A CER 035 2K 
Ç�mento Esaslı, Yarı Elast�k, Ç�ft B�leşenl� Su Yalıtım Malzemes� 

Tüket�m Ve Öner�ler 
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   PROTECT-A CER 055 T 2K, çimento ve polimer dispersiyon esaslı her türlü 
betonarme yüzey ve çimento esaslı sıvalar için dizayn edilmiş tam esnek su yalıtım 
malzemesidir. 

• Plastik kıvamlıdır, uygulama kolaylığı sağlar. 

uygulamalarda mükemmel sonuç verir. 
• Basınçlı sularda geçirimsizlik ve dayanıklılık 

   Özellikleri 

• Donma ve aşınmaya dayanımlı. 

• Mükemmel yapışma ve tutma özelliği sayesinde yatay ve düşey 

 PROTECT-A CER 055 T 2K
Ç�mento Esaslı, Tam Elast�k, Ç�ft B�leşenl� Su Yalıtım Malzemes� 

Kullanım Alanları

• İç ve dış mekânlarda, 

• Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme 
kaplamalarında, 
• WC, banyo, mutfak gibi binanın tüm ıslak 
hacimlerinde, 

• Yüzme havuzları ve termal havuzlarda(üzerine 
seramik kaplanarak), 

• Temel ve istinat duvarlarında kullanılır. 

• Yatay ve düşey uygulamalarda, 

Ürün Tanımı

B Bileşeni                                         Özel çimento, mineral dolgular, polimer 

                                                       10 kg B Bileşeni (sıvı) 

Yoğunluk                                          1,4 ± 0,1 kg/lt 

Basınçlı Suya Dayanımı                   2 bar(pozitif) 
Karışım Kullanma Süresi                   2 saat 
Uygulama Sıcaklığı                         +5ºC - +35ºC 
Dayanıklılık                                      (+20ºC) 3 gün sonra mekanik yükleme, 

A Bileşeni                                         Sıvı polimer dispersiyon 

Renk                                                Gri 

Tipi 

Karışım Oranı                                   20 kg A Bileşeni (toz) 

                                                      5 gün sonra suya dayanıklılık 

Üzerinin Kaplanması                       3 gün (seramik)
Kullanıma Hazır Hale Gelmesi        7 gün 
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 PROTECT-A CER 055 T 2K
Ç�mento Esaslı, Tam Elast�k, Ç�ft B�leşenl� Su Yalıtım Malzemes� 

Uygulama öncesi uygulama yüzeyinin nemlendirilmelidir. 

Malzeme daha önce nemlendirilmiş yüzeye 2 veya 3 kat halinde sürülür. Her bir kat sürülmeden önce alttaki 
katın kuruması beklenir. Her kat birbirine zıt yönlerde sürülmelidir. 

Düzgün olmayan yüzeyler uygun yüzey tamir malzemeleri ile tamir edilmelidir. 

   Yüzey Hazırlama :
Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A CER 055 T 2K performansını 
kötüleştirecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. 

   PROTECT-A CER 055 T 2K Malzeme temiz bir kap içinde sıvı kısmın üzerine toz ilave edilerek 400–600 d/dk bir 
karıştırıcı ile 3–5 dk homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3–5 dk dinlendirilip 
tekrar 30 sn karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir. 

  Uygulama 

Fırça, rulo 

10 Kg Bidon 

1,90 Kg/m²tek kat (yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak değişim gösterir.) 
Tüketim 

Uygulama Aracı 

Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 

20 Kg. Torba 
Ambalaj 

Depolama Ve Raf Ömrü 

Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde 12 Ay 

Uygulama alanları havalandırılmalıdır. 

Yutulması halinde derhal doktora başvurulmalıdır. 
Temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır. 

Orjinal ambalajında +5°C ve +35°C arasında kuru bir ortamda depolanmalıdır.. 

Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 
Dikkat: 

Ürünün cilt ve göz temasından kaçınılmalıdır. 

Uygulama

Tüket�m Ve Öner�ler 
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• Donma ve aşınmaya dayanımlı. 

• Plastik kıvamlıdır, uygulama kolaylığı sağlar. 

• U.V. ışınlarına karşı yüksek direnç gösterir. 

   PROTECT-A CER 055 ULTRA 2K, çimento ve polimer dispersiyon esaslı her türlü 
betonarme yüzey ve çimento esaslı sıvalar için dizayn edilmiş TAM esnek su yalıtım 
malzemesidir. Özel katkıları sayesinde güneşin U.V. ışınlarından koruma sağlar. 
   
   Özellikleri 

• Mükemmel yapışma ve tutma özelliği sayesinde yatay ve düşey uygulamalarda 
mükemmel sonuç verir. 

• Basınçlı sularda geçirimsizlik ve dayanıklılık Min. 0,2 mm çatlak örtme özelliği. 

 PROTECT-A CER 055 ULTRA 2K
Ç�mento Esaslı, U.V. Dayanımlı, Tam Elast�k, Ç�ft B�leşenl� Su Yalıtım Malzemes� 

Kullanım Alanları

• WC, banyo, mutfak gibi binanın tüm ıslak 
hacimlerinde, 

• Yatay ve düşey uygulamalarda, 

• Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme 
kaplamalarında, 

• Temel ve istinat duvarlarında kullanılır. 

•  İç ve dış mekânlarda, 

• Yüzme havuzları ve termal havuzlarda(üzerine 
seramik kaplanarak), 

Ürün Tanımı

                                                              5 gün sonra suya dayanıklılık 

Tipi 

B Bileşeni                                                  Özel çimento, mineral dolgular, polimer 
Renk                                                         Gri 
Yoğunluk                                                  1,4 ± 0,1 kg/lt 
Karışım Oranı                                           20 kg A Bileşeni (toz) 
                                                               5 kg B Bileşeni (sıvı) 
Basınçlı Suya Dayanımı                           2 bar(pozitif) 
Karışım Kullanma Süresi                           2 saat 
Uygulama Sıcaklığı                                 +5ºC - +25ºC 
Dayanıklılık                                              (+20ºC) 3 gün sonra mekanik yükleme, 

A Bileşeni                                                  Sıvı polimer dispersiyon 

Üzerinin Kaplanması                               3 gün (seramik) 
Kullanıma Hazır Hale Gelmesi                7 gün 
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   Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A CER 055 ULTRA 2K performansını 
kötüleştirecek etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. 

   Yüzey Hazırlama 

Malzeme daha önce nemlendirilmiş yüzeye 2 veya 3 kat halinde sürülür. Her bir kat sürülmeden önce alttaki 
katın kuruması beklenir. Her kat birbirine zıt yönlerde sürülmelidir. 

Düzgün olmayan yüzeyler uygun yüzey tamir malzemeleri ile tamir edilmelidir. 

   Uygulama 
   PROTECT-A CER 055 ULTRA 2K Malzeme temiz bir kap içinde sıvı kısmın üzerine toz ilave edilerek 400–600 
d/dk bir karıştırıcı ile 3–5 dk homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3–5 dk 
dinlendirilip tekrar 30 sn karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir. 

Uygulama öncesi uygulama yüzeyinin nemlendirilmelidir. 

Tüketim 
1,90 Kg/m²tek kat (yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne 
bağlı olarak değişim gösterir.) 

Fırça, rulo 
Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen 
temizlenmelidir. 

Uygulama Aracı 

Renk : 

Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 
Uygulama alanları havalandırılmalıdır. 

Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde bir 
yıl. 

Yutulması halinde derhal doktora başvurulmalıdır. 

Orjinal ambalajında +5°C ve +30°C arasında kuru bir 
ortamda depolanmalıdır.. 

Beyaz 

20 Kg. Torba 

Temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır. 
Ürünün cilt ve göz temasından kaçınılmalıdır. 

10 Kg kova 

Dikkat: 

Ambalaj 

Depolama Ve Raf Ömrü 

Uygulama

Tüket�m Ve Öner�ler 

 PROTECT-A CER 055 ULTRA 2K
Ç�mento Esaslı, U.V. Dayanımlı, Tam Elast�k, Ç�ft B�leşenl� Su Yalıtım Malzemes� 
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    PROTECT – A 010 EPOKSİ SELF LEVELLİNG Kendiliğinden Yayılan Epoksi Çift Kompenatlı 
Zemin Kaplama 

 PROTECT – A 010 EPOKSİ SELF LEVELLİNG 
Kend�l�ğ�nden Yayılan Epoks� Ç�ft Kompenatlı Zem�n Kaplama 

Kullanım Alanları

• Hobi alanları 

• Depolama ve montaj alanları 
• Bakım atölyeleri, garajlar 
• Çok katlı ve yer altı otoparkları 
• Bakım hangarları 
• İçecek ve gıda endüstri zeminleri 

Ürün Tanımı

Zem�n Hazırlıkları

   Astar: Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. 
fırça, rulo veya gelberi ile uygulanabilir. Tercih edilen uygulama gelberi kullanılması ve rulo ile üzerinden 
geçilmesidir. 
   Düz aşınma katı:Epoksi Self yüzeye dökülür, taraklı malayla yayılır. Malzemeyi yüzeye düzgün olarak 
yaydıktan sonra, kirpi rulo yardımı ile X ve Y yönlerinde taranarak son kat elde edilir. 

Avantajlar

• Yüksek oranda dolgu girilebilir 

• Kimyasal ve mekanik dayanımı yüksektir 
• Kolay uygulanır 
• Parlak bitişlidir 

• Sıvı geçirimsizdir. 

Ambalaj

 16+4 kg olmak üzere metal kovalarda üretilmektedir. 

Kullanım Şekl� ve Sarfiyat

    Yukarıdaki değerler teoriktir ve yüzey durumuna, profiline, tesviye 
farklılıklarına ve zayiata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını 
içermemektedir. 

• ~0,3–0,5 kg/m² boya uygulaması yapıldığında 
• ~1,1–1,4 kg/m²/mm kendiliğinden düzleşen aşınma katı olarak 
kullanıldığında 

Karışımın Hazırlanması

    Ürün iki bileşenli olup karışımın kap ömrü dikkate alınarak tüketilecek miktar kadar karışım yapılması önerilir. 
Fazla yapılan karışımlar potlife süresi bittikte sonra kullanılamaz hale gelecektir. Karışımın homojen olası için 
ürün sıcaklığının +15°C ve üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. A komponent kendi ambalajında ortalama 
300rpm devirli bir karıştırıcı yardımı ile yaklaşık 2-3 dakika karıştırılma. Sonrasında sertleştirici (B komponent) 
içerisine ilave edilmelidir. A ve B bileşenler homojen bir yapı olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Saklama Koşulları

    Malzemeler serin, kuru ve kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Açılmamış orijinal ambalajında uygun 
depolama sağlandığında A ve B bileşenleri için raf ömrü 1 yıldır. 
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 PROTECT – A 010 EPOKSİ SELF LEVELLİNG 
Kend�l�ğ�nden Yayılan Epoks� Ç�ft Kompenatlı Zem�n Kaplama 

Tekn�k Özell�kler

Güvenl�k Uyarıları

    Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Uygulama 
yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu 
ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi 
Formu isteyiniz.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.Ürün profesyonel kullanılıcılar 
tarafından, teknik bilgi kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir. 

     Yukarıda verilmiş olan teknik veriler ve uygulama metodları firma bünyesinde 
yapılan test ve uygulamalar neticesinde sunulmuştur. Ürünlerin uygulama 
esnasında zemin, hava şartları ve neme bağlı durumların değişkenlik 
gösterebileceği göz önünde bulundurularak, her bir uygulama öncesi özel 
gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak için detaylı 
inceleme ve amaca yönelik uygulamalar yetkili kişiler tarafından inceleme sonrası 
karar verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve 
yükümlülük kapsamındadır. Genel satış ve teslimat şartlarımız kapsamında süreklilik 
ve tutarlı kaliteye sahip ürünler temin edeceğiz. Kullanılıcılar, yerel kanunlara uymak, 
çevre ve gerekli kurumlardan izin almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni 
baskısı bir önceki baskıyı geçersiz kılar. Yetkili satış temsilcisinden güncel baskıyı 
isteyiniz. 

NOT: Yukarıda yazılı olan teknik özellikler 23°C ve % 50 nispi nem koşullarında yapılan test 
sonucuna göre yazılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişkenlik 
gösterebilir. 
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   PROTECT-A EPK 2 K TEX Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, portakal 
kabuğu desenli son kat epoksi malzemesi. 

 PROTECT-A EPK 2K TEX 
Texturlu Son Kat Epoks� Zem�n Kaplama (Portakal Kabuğu) 

Kullanım Alanları

• Bakım atölyeleri, garajlar 
• Çok katlı ve yer altı otoparkları 
• Bakım hangarları 
• İçecek ve gıda endüstri zeminleri 
• Hobi alanları 
• Depolama ve montaj alanları 

Ürün Tanımı

Zem�n Hazırlıkları

   Astar: Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. 
Fırça, rulo veya gelberi ile uygulanabilir. Tercih edilen uygulama gelberi kullanılması ve rulo ile üzerinden 
geçilmesidir. 

Avantajlar

•  Parlak bitişlidir 
•  Kolay uygulanır 

•  Yüksek oranda dolgu girilebilir 

•  Kimyasal ve mekanik dayanımı yüksektir 

•  Sıvı geçirimsizdir. 

Ambalaj

 18+2 kg =20 KG olmak üzere metal kovalarda üretilmektedir. 

Kullanım Şekl� ve Sarfiyat

    Astar ve ara katman uygulama sonrası yüzeye tatbik edilir. Mercan rulo ile 

sonrası portakal kabuğu deseni mercan rulo ile sağlanacaktır. 
desen vermek suretiyle yüzey tarama yapılır. Kıvamı sayesinde uygulama 

Karışımın Hazırlanması

    Ürün iki bileşenli olup karışımın kap ömrü dikkate alınarak tüketilecek miktar kadar karışım 
yapılması önerilir. Fazla yapılan karışımlar potlife süresi bittikte sonra kullanılamaz hale 
gelecektir. Karışımın homojen olası için ürün sıcaklığının +15°C ve üzerinde olmasına dikkat 
edilmelidir. A komponent kendi ambalajında ortalama 300rpm devirli bir karıştırıcı yardımı ile 
yaklaşık 2-3 dakika karıştırılma. Sonrasında sertleştirici (B komponent) içerisine ilave edilmelidir. 
A ve B bileşenler homojen bir yapı olana kadar karışım yapılmalıdır. 

Saklama Koşulları

    Malzemeler serin, kuru ve kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Açılmamış orijinal 
ambalajında uygun depolama sağlandığında A ve B bileşenleri için raf ömrü 1 yıldır. 
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Tekn�k Özell�kler

Güvenl�k Uyarıları

    Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Uygulama 
yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu 
ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi 
Formu isteyiniz.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.Ürün profesyonel kullanılıcılar 
tarafından, teknik bilgi kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir. 

   Yukarıda verilmiş olan teknik veriler ve uygulama metodları firma bünyesinde yapılan test ve 
uygulamalar neticesinde sunulmuştur. Ürünlerin uygulama esnasında zemin, hava şartları ve 
neme bağlı durumların değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, her bir 
uygulama öncesi özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak için 
detaylı inceleme ve amaca yönelik uygulamalar yetkili kişiler tarafından inceleme sonrası karar 
verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük 
kapsamındadır. Genel satış ve teslimat şartlarımız kapsamında süreklilik ve tutarlı kaliteye sahip 
ürünler temin edeceğiz. Kullanılıcılar, yerel kanunlara uymak, çevre ve gerekli kurumlardan izin 
almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni baskısı bir önceki baskıyı geçersiz kılar. Yetkili 
satış temsilcisinden güncel baskıyı isteyiniz. 

 PROTECT-A EPK 2K TEX 
Texturlu Son Kat Epoks� Zem�n Kaplama (Portakal Kabuğu) 

NOT: Yukarıda yazılı olan teknik özellikler 23°C ve % 50 nispi nem koşullarında yapılan test 
sonucuna göre yazılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişkenlik 
gösterebilir. 



 PROTECT-A TOP COAT 
Al�fat�k Pol�üretan Esaslı U.V Dayanımlı , Son Kat Kaplama 
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   Yüksek performanslı, alifatik poliüretan esaslı , UV dirençli, SU yalıtımı 
sağlayan , iki bileşenli özel bir kaplamadır. 

Yoğunluk (25°C, g/mL)                  : 0.97- 1.20 

Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)    : 50-60 

   Ürün Özellikleri 

   Tanımı 

   UV ışınlarına dayanıklıdır, aşınma ve kimyasal dayanımı yüksektir, elastiktir, 
emici olmayan yüzeylere mükemmel aderans sağlar, düşük viskozitelidir. 

Fiziksel Özellikler 

pH (25°C)                                     : 7-9. 
Viskozite (25°C, mPa.s)                 :1700-1800 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları
    Beton çatılarda, verandalar ve balkonlarda, metal ve lifli 
malzemelerden yapılan hafif çatılarda, köprü platformlarında, seramik 
karo, doğal taş karolar vb. yüzeyler üzerinde, poliüretan köpük yalıtımının 
korunmasında, kullanılan su yalıtımı malzemelerinin üzerine son kaplama 
olarak uygulanabilir. 

Uygulama

Islak yüzeylere uygulama yapmayınız. Bu kaplama malzemesi hafif nemli yüzeylere 

   Uygulama : 

Açılan ambalaj homojen bir karışım oluncaya kadar düşük devirle karıştırılmalıdır. 

Eski boyalı yüzeyler ve düzgünsüzlükler zımparalanmalıdır. Parlak yüzeyler matlaşıncaya kadar zımparalanmalıdır. 

    Yüzey Hazırlama : 
    Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A TOP COAT performansını kötüleştirecek 
etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 
Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyamış yüzeyler raspalama, zımparalama, tel fırça 
ile temizlenmelidir. 

   Dış cephelerde mevcut yüzeylerin basınçlı su ile yıkanmasında en az 1500 – 2000 psi su basınçı olmalıdır. 
Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir. 

   PROTECT-A TOP COAT fırça, rulo ile uygulanabilir. PROTECT-A TOP COAT karıştırılmalıdır. 

Uygulama öncesi ve uygulama sırasında dairesel olarak aşağı ve yukarı yönlerde 
En iyi sonuç için, iki kat arası 4-6 saat olacak şekilde iki kat olarak uygulanmalıdır. 

uygulanabilir ve suya doymuş ıslak yüzeylerde malzemenin zemine tutunması (yapışması) mümkün olmaz. 

Yüzey ve ortam sıcaklığı 5˚ C - 45˚ C arasında uygulama yapınız. 
Dış yüzey uygulamalarında hava koşullarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uygulama korunmalıdır. 

Rulo uygulamalarında uygulanacak iki kat birbirine dik olacak şekilde uygulanmalıdır.(Birinci kat uygulama yüzeyinin 
boyuna paralel uygulanır ise ikinci kat uygulama yüzeyinin boyuna dik olmalıdır.) 
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Açılmamış ambalajında,güneş görmeyen , kuru, serin ve kapalı yerde en az 12 aydır. 

Rulo, fırça 

Ambalaj : 

5 KG B BİLEŞEN 
TOPLAM : 20 KG Metal Kutu 

15 KG A BİLEŞEN 

Orijinal ambalajında +5°C ve +45°C arasında kuru bir ortamda depolanmalıdır.. 

Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen temizlenmelidir. 

Dikkat: 
Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

Tüketim: 
0,6 Kg/m² tek kat (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak) 

Uygulama Araçları: 

Depolama Ve Raf Ömrü : 

Tüket�m Ve Öner�ler 

 PROTECT-A TOP COAT 
Al�fat�k Pol�üretan Esaslı U.V Dayanımlı , Son Kat Kaplama 



 PROTECT – A P 101 PM 2K 
Pol�üretan Esaslı Esnek İk� B�leşenl� Su Yalıtım Zem�n Kaplama ve 
Koruma Membranı 

www.protekkimya.com.tr

• Su buharı geçirgenliği vardır. 

• Asitli ve bazik solüsyonlara %10, deterjanlara, deniz suyuna, 

• Kokusuzdur, havalandırması yeterli olmayan ortamlarda kullanıma uygundur. Hafif yaya trafiğine 
uygundur. 

   Özellikleri 

   Poliüretan esaslı, içme suyu depolarında kullanıma uygun, uzun ömürlü, solvent içermeyen, elastik, su 
yalıtım malzemesidir. 

• Kolay hızlanır ve uygulanır. 
• Solvent içermez, çevre dostudur. 

• %100 elastiktir. İçme suyu ile temasa uygundur. 

• Lokal onarım hızlı ve kolaydır. 

• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar. 
• Yüksek yapışma gücüne sahiptir. 

• UV dayanımına sahiptir. 

yağlara ve yağlama maddelerine karşı iyi dirence sahiptir. 

• -40C ile +100C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur. 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları
    PROTECT-A P 101 PM; Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, Havuz, su deposu gibi daimi ıslak 
bölgelerde, İçme suyuyla doğrudan temas eden yüzeylerde ek yersiz, sızıntısız membran olma özelliği ile u yalıtım 
malzemesi olarak kaplama malzemesinden önce uygulanır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde 
kullanılır.  Su birikintilerine karşı dayanıklıdır.  Düşük sıcaklıklarda bile elastiki yapısını korur. Kolaylıkla tamir edilebilir. 

    Uygulama Yüzeyleri 
    İç ve Dış Mekan Duvar           ; Çimento esaslı sıva , Beton, Seramik, Cam, Alüminyum, Çelik, Bitüm Keçe 
    İç ve Dış Mekan Zemin          ; Çimento esaslı şap, Beton, Seramik, Cam, Alüminyum, Bitüm Keçe 

    Tüm yüzeylere PROTECT-A P 101 PM uygulanmadan önce, PROTECT-A EA 012 G 2K genel amaçlı epoksi astar 
uygulanması tavsiye edilir. 

Kimyasal Yapı: Poliüretan reçine sertleştirici su yalıtım malzemesi 
Uygulama Kalınlığı: Kat başına maksimum 0,7mm 
Renk: Beyaz 
Katı İçerik: %100 



 PROTECT – A P 101 PM 2K 
Pol�üretan Esaslı Esnek İk� B�leşenl� Su Yalıtım Zem�n Kaplama ve 
Koruma Membranı 
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Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir. 24 saat 
içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

    Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama 
zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir. 

   Yüzey Hazırlama 

Yalıtım üzeri kaplama işleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar görmemesine dikkat edilmelidir. 

Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi 
öncesi kontrol edilmelidir. 

Ekipman Temizliği :Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan selülozik tiner ile 
temizlenmelidir. 

Karıştırma Ekipmanları : Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.) 

Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır. 

Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden 
temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır. Yüzey nem içeriği maksimum %5 olmalıdır. Yeni 
beton yapılar minimum 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır. PROTECT-A P 101 PM uygulanacak yüzey 
kesinlikle su ile yıkanmamalıdır. Uzun ömürlü bir su izolasyonu elde etmek için, uygulamadan önce mevcut 
çatlakların ve derzlerin titizlikle kapatılması gerekmektedir. Derinliği 1 cm'den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, 6 -
8 saat önce tamir harcıyla düzeltme işlemi yapılmalıdır. Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin 
artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için PROTECT-A EA 012 G 2K Genel amaçlı epoksi astar tek kat 
olarak uygulanmalı, 8-12 saat kurumaya bırakılmalıdır. 

Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. 
Uygulama esnasında ürünün bileşenleri haricinde karışım içerisine yabancı herhangi bir malzeme ilave 
edilmemelidir. 

   Uygulama 

Birinci kat uygulandıktan 12 saat (maksimum 36 saat) sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir. Yalıtımın 
devamlılığını sağlamak için kenar ve köşe birleşim yerlerine pah yapılmalıdır. 
Pah yapılmadığı durumlarda kenar köşe birleşim yerleri gibi su geçirimsizlik açısından zayıf bölgelerde Bant 
uygulanmalıdır. Uygulama yüzeyinin özelliğine bağlı olarak, gerekli görülen durumlarda iki kat arasına su yalıtım 
filesi konularak uygulama yapılabilir. File takviyesi gerektiren durumlarda, öncelikle bir kat uygulama yapılır ve 
kurumadan üzerine file serilir. 

Karışımı hazırlanmış PROTECT-A P 101 PM, astar uygulanmış ve hala biraz yapışkan olan yüzeye, tüm yüzey 
kaplanana kadar rulo ya da fırça yardımı ile yayılmalıdır. PROTECT-A P 101 PM ürünü yüzeye iki kat uygulanmalıdır. 

Yalıtım üzeri seramik kaplama işleminde tüketim miktarı ve uygulama kalınlığı artırılarak; PROTECT-A P 101 PM 
uygulanmış yüzeyde tam kuruma sağlanmadan kumlama yapılmalıdır. 

Negatif su basıncına karşı uygulanmamalıdır. 

Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir. 

Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5C VE +35C arasında olmalıdır. 
Karışım Oranı : A bileşeni (10 kg) ve B bileşeni (6 kg) tamamen karıştırlmalıdır. 

Özel uçlu karıştırma ekipmanı 
Karıştırma Süresi : Düşük devirli bir mikser yardımıyla A bileşeni 3 – 5 dk. karıştırılmalıdır. 15 – 20 sn. dinlendirildikten 
sonra B bileşeni A bileşenine ilave edilerek homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılmalıdır. 

Uygulama
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Tüketim 
İki veya üç kat uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 1,4 – 2,0 kg/m2 dir. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına 
bağlı olarak değişebilir. 

Rulo, Fırça 

Ambalaj: 
Net 10 kg'lık A bileşeni ve 6 kg'lık B bileşeni ile teneke kovalarda set olarak sunulmaktadır. 

Raf Ömrü ve saklama Koşulları 
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ortam ve serin (+5C ve +30C arası sıcaklık) 
ortamda depolandığında raf ömrü 9 aydır. 

Uygulama Aracı 

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ortam ve serin (+5C ve +30C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır. Direk güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda tenekelerin ağzı 
sıkıca kapatılmalıdır. 

Dikkat: 
Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, 
gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, 
yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi 
için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 

Tüket�m ve Öner�ler
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Renk RAL renkleri 
Görünüm Yarı Parlak 

   PROTECT-A PU 035 SELF LEVELLING 2K iki bileşenli, poliüretan esaslı, kendinden yayılan, elastic, likit su 
yalıtımı, zemin kaplama ve koruma malzemesidir. 
   Özellikleri 

Fiziksel Direnç / Yüzey iyileştirme Kaplama 

Direkt güneş ışığına maruz kaldığı ortamlarda 

   Solvent içermeyen, mekanik ve kimyasal direnci, gerilme ve yırtılma mukavemeti yüksek, -30ºC ye 
dayanıklılık gösteren, İki bileşenli, poliüretan esaslı self leveling kaplama malzemesidir. Kendinden 
yayılma özelliğine sahiptir. Düşük viskositeli, hafif trafiğe dayanıklı, çelik ve betona çok iyi yapışan bir 
izolasyon malzemesidir. 

Tipi TS EN 1504-2/Nisan 2008 Prensip 5(PR): 5.1 

Uygulaması C 

renk değişimi olabilir ancak ürünün 

Uygulama Yöntemleri                                           Fırça, Rulo, Mala 

Raf Ömrü                                                              1 yıl 

Shore D Sertliği (7 gün / 25°C)                              45 

Kuruma Süresi                                                       8 saat/25 °C 

performansını olumsuz yönde etkilemez. 

Katlar Arası Bekleme Süresi                                   8 saat/25 °C 

Yoğunluk                                                               1,30 g/cm³ 

Ambalajı                                                               12 kg A Bileşeni + 3,5 kg B Bileşeni: 

Alevlenme Noktası                                               >25 °C 

Ekipman Temizliği                                                 Poliüretan Tiner 

Ağırlıkça Katı Madde,                                          % 100 

Mekanik Mukavemet                                            7 gün 

Sarfiyat                                                                 0,800 – 1,600 kg / m2 

Karışım Ömrü                                                        30 dakika / 25 °C 

Toplam                                                                 15,5 kg 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

Teraslarda hem su izolasyonu hem de kaplama malzemesi olarak, liman betonları dahil zorlu ortam koşullarındaki 
betonların korozyona karşı korunmasında, beton/çelik bağlantılarının birleşim yerlerinde, balkonlar, çiçeklikler, pis su 
ve yağmur dereleri, beton kanalet içleri ve bahçe, teras, su deposu, göletlerin su izolasyonunda kendi başına 
veya farklı donatılar ile (keçe, elyaf) kullanılır. 

Elastiktir, çatlak köprüsü kurabilir. 
İyi ıslatma özelliği sayesinde farklı donatılar ile elastomerik su yalıtım örtüsü oluşturur. 

Aşınmaya karşı dayanıklıdır. 

    Hastaneler, okullar, ofisler, spor salonları, alışveriş merkezleri, oteller, depolama alanları, soğuk hava 
depolarında, frigofirik araç kasalarında, gıda üretim tesislerinde ve hijyen istenen tüm endüstriyel alanlarda elastik 
poliüretan zemin ve su yalıtım kaplaması olarak kullanılır. 



PROTECT – A PU 035 SELF LEVELLING 2K 
Pol�üretan Esaslı İk� B�leşenl� Self Levell�ng Su Yalıtımı, 
Zem�n Kaplama ve Koruma Malzemes�  

www.protekkimya.com.tr

Astar kat uygulamasından önce, uygulanacak yüzeyler yağdan, tozdan, kirden arındırılmış 
olmalıdır.Yüzeydeki serbest parçalar, beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan 
parçalar temizlenmelidir. 

Kaplama Sistemi 

Yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Yüzey Hazırlama 

Karışım Hazırlama 
A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli 
karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır. Karışım 25-30 
dakika içinde tüketilmelidir. 

Uygulama 

Astarlama işleminin üzerinden 24 saat geçmesi durumunda zemin zımpara ile pürüzlendirildikten sonra 
PU 035 SELF LEVELLING 2K kaplama uygulamasına geçilmelidir. Zemin yüzeyinde istenilen kalınlık elde 
edilecek şekilde dişli mala yardımı ile ürün zemine yayılmalı kaplama uygun kıvama geldiğinde kirpi rulo 
ile havası alınmalıdır. 

Uygulama Şartları 
Uygulama ortam sıcaklığı +10°C altında veya +30°C üzerinde ise uygulama yapılmamalıdır. 

Kaplamanın tamamlanmasından sonra kaplama en az 24 saat su temasından korunmalıdır. 
Uygulama esnasında ürünün içerisine inceltici ürünler katılmamalıdır. Uygulama yapılırken bağıl nem 
%80'i geçmemelidir. 

Uygulama

Tüket�m ve Öner�ler

Tüketim 
0,800 – 1,600 kg / m2 

Rulo, Fırça, Mala 

Ambalaj: 

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği 
durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi'ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, 
yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi 
için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 

12 kg A Bileşeni + 3,5 kg B Bileşeni:Toplam 15,5 kg 

Dikkat: 

Raf Ömrü ve saklama Koşulları 
Ürün 5-35°C arasında muhafaza edilmelidir. Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Açılmış ürünü kendi 
ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza edilmelidir, ambalajı açılmış ürün maksimum bir hafta içerisinde 
tüketilmelidir. 

Uygulama Aracı 
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    Tek bileşenli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir. Kolay uygulanır. Basit çözümler sunan ekonomik bir 
su yalıtım sistemidir. Her türlü yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak oldukça elastik bir film oluşturur. 
PUR 018 T; UV, kimyasal, mekanik dirençli ve termal açıdan malzemeye mükemmel direnç gücü veren 
saf elastomerik hidrofobik poliüretan reçine içermektedir. 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

•  Stadyum tribünleri 

•  Karo/fayans (kaplama altı) 
• Alçı ve çimento paneller 

•  Banyolar 

•  Metal veya lifli çimentodan yapılma hafif çatılar 
•  Asfalt membranlar 
•  Oto parkların su yalıtım sistemlerinde ana su yalıtım membranı olarak 

•  Çatılar 

Özell�k ve Avantajları

• Termal direnci mükemmeldir, ürün asla yumuşamaz. Maksimum servis ısısı 
90°C, maksimum şok ısısı 200 °C'dir. 

• Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler. 
• Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir. 

• Su buharı geçiriminde etkindir: Film nefes aldığından kat altında nem 
birikimi oluşmaz. 

• Soğuğa karşı dirençlidir: Film -40°C'ye kadar elastikiyetini korur. 

• Kürlendikten sonra toksik madde içermez. 

• PUR 018 T herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım kısa 
sürede kolayca tamir edilebilir 

Ambalaj Şekl�

   25 Kg'lIk özel metal ambalajlarda. 

Sarfiyat

    İkinci kat : 0.75-0.9 kg/m2  
    Minimum toplam tüketim: 1.5-1.8 kg/m2 

    Birinci kat: 0.75-0.9 kg/m2 

Zem�n Hazırlıkları

   Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam olmalıdır. Yüzey basınç dayanımı 25N/ mm² ve adezyon testi için en az 
1,5 N/ mm² dayanımına sahip olmalıdır. Yüzeydeki gevşek, sökülmüş veya oynayan beton parçacıkları yağ ve 
boya artıkları, çimento şerbeti kalıntıları gibi adezyon performansını etkileyecek etkenlerden arındırılmalıdır. 
Ayrıca uygulanma yapılacak yüzeyler uygun alet ve makineler ile pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Silim yapılan 
yüzeyler sanayi tipi makineler ile tamamen tozdan arındırılmalıdır. Yüzey gözeneklerinde kalan tozlar ürün 
performansını ve kaplamada delikler kalmasına neden olabilir. 
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Tekn�k Özell�kler

Uygulama

   Malzemeyi rulo veya fırçayla en az iki kat sürünüz. Katlar arasında 6-24 saat bekleyiniz. Eğer süreyi aşmışsanız 
(örneğin 4 günden fazla bir zaman geçmiş ise) veya katlar arasındaki yapışmadan emin değilseniz astarlama 
yapınız. 

Güvenl�k Uyarıları

   Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Uygulama 
yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu 
ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi 
Formu isteyiniz.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.Ürün profesyonel kullanılıcılar 
tarafından, teknik bilgi kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir. 

   Yukarıda verilmiş olan teknik veriler ve uygulama metodları firma bünyesinde 
yapılan test ve uygulamalar neticesinde sunulmuştur. Ürünlerin uygulama 
esnasında zemin, hava şartları ve neme bağlı durumların değişkenlik 
gösterebileceği göz önünde bulundurularak, her bir uygulama öncesi özel 
gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak için detaylı 
inceleme ve amaca yönelik uygulamalar yetkili kişiler tarafından inceleme 
sonrası karar verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin 
sorumluluk ve yükümlülük kapsamındadır. Genel satış ve teslimat şartlarımız 
kapsamında süreklilik ve tutarlı kaliteye sahip ürünler temin edeceğiz. 
Kullanılıcılar, yerel kanunlara uymak, çevre ve gerekli kurumlardan izin 
almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni baskısı bir önceki baskıyı 
geçersiz kılar. Yetkili satış temsilcisinden güncel baskıyı isteyiniz. 
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   Tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir. Kolay uygulanır. Basit çözümler sunan ekonomik 
bir su yalıtım sistemidir. Her türlü yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak oldukça elastik bir film oluşturur.
PROTECT-A PUR 018 UV; UV, kimyasal, mekanik dirençli ve termal açıdan malzemeye mükemmel direnç
gücü veren saf elastomerik hidrofobik poliüretan reçine içermektedir.

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

•  Stadyum tribünleri 

•  Çatılar 
•  Banyolar 

•  Asfalt membranlar 
•  Metal veya lifli çimentodan yapılma hafif çatılar 

•  Oto parkların su yalıtım sistemlerinde ana su yalıtım membranı olarak 

• Alçı ve çimento paneller 
•  Karo/fayans (kaplama altı) 

Özell�k ve Avantajları

• Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler. 
• Kürlendikten sonra toksik madde içermez. 
• Su buharı geçiriminde etkindir: Film nefes aldığından kat altında 
nem birikimi oluşmaz. 
• Termal direnci mükemmeldir, ürün asla yumuşamaz. Maksimum 
servis ısısı 90°C, maksimum şok ısısı 200 °C'dir. 
• Soğuğa karşı dirençlidir: Film -40°C'ye kadar elastikiyetini korur. 
• PUR 018 T herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım kısa 
sürede kolayca tamir edilebilir 

• Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir. 

Ambalaj Şekl�

    25 Kg'lIk özel metal ambalajlarda. 

Sarfiyat

    Minimum toplam tüketim: 1.5-1.8 kg/m2 

    Birinci kat: 0.75-0.9 kg/m2 
    İkinci kat : 0.75-0.9 kg/m2  

Zem�n Hazırlıkları

   Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam olmalıdır. Yüzey basınç dayanımı 25N/ mm² ve adezyon testi için en az 
1,5 N/ mm² dayanımına sahip olmalıdır. Yüzeydeki gevşek, sökülmüş veya oynayan beton parçacıkları yağ ve 
boya artıkları, çimento şerbeti kalıntıları gibi adezyon performansını etkileyecek etkenlerden arındırılmalıdır. 
Ayrıca uygulanma yapılacak yüzeyler uygun alet ve makineler ile pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Silim yapılan 
yüzeyler sanayi tipi makineler ile tamamen tozdan arındırılmalıdır. Yüzey gözeneklerinde kalan tozlar ürün 
performansını ve kaplamada delikler kalmasına neden olabilir. 
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Tekn�k Özell�kler

Uygulama

Uygulama: Malzemeyi rulo veya fırçayla en az iki kat sürünüz.
Katlar arasında 6-24 saat bekleyiniz.

Güvenl�k Uyarıları

tarafından, teknik bilgi kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir.

ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi
yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu

Formu isteyiniz.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.Ürün profesyonel kullanılıcılar

   Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Uygulama

    Yukarıda verilmiş olan teknik veriler ve uygulama metodları firma bünyesinde yapılan 
test ve uygulamalar neticesinde sunulmuştur. Ürünlerin uygulama esnasında zemin, hava 
şartları ve neme bağlı durumların değişkenlik gösterebileceği göz önünde 
bulundurularak, her bir uygulama öncesi özel gereksinimleri ve amaçları 
karşılayıpkarşılamayacağını anlamak için detaylı inceleme ve amaca yönelik 
uygulamalar yetkili kişiler tarafından inceleme sonrası karar verilmelidir. Ürünlerimizin 
doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük kapsamındadır. Genel satış 
ve teslimat şartlarımız kapsamında süreklilik ve tutarlı kaliteye sahip ürünler temin 
edeceğiz. Kullanılıcılar, yerel kanunlara uymak, çevre ve gerekli kurumlardan izin 
almaktan sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni baskısı bir önceki baskıyı geçersiz kılar. 
Yetkili satış temsilcisinden güncel baskıyı isteyiniz.
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• Derzsiz, eksiz, kalıcı, nem ve su geçirmeyen bir kaplama oluşturur. 

• Hemen her türlü yüzeye astarlı veya astarsız mükemmel şekilde yapışır. 
• Termal direnci yüksektir, ürün asla yumuşamaz. 

Yeniden Kat Atma süresi             : 12 – 24 saat 

Betona Yapışma                         : Astarsız : ≥ 0,5 N/mm2 
                                                    Astarlı ≥ 1,0 

• Donma-çözünme direncine sahiptir. 

• Likit olduğundan rulo veya izolasyon zift fırçası ile kolayca uygulanır. 

Servis Sıcaklığı                             : - 40oC ile +80oC arası 

• Uygulama sırasında açık alev (pürmüz) kullanımı gerekmez. 

Elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir. 

• Hareket ve titreşimden etkilenen alanlar için uygundur. 

Kuruma Süresi                             : 12 saat 

• Bitki köklerine dayanıklıdır. 

Yoğunluk                                     : 1,35 ± 0,05 g/cm3 

Gerilme Mukavemeti                  : ≥ 2 N/mm2 

• Yaşlanmaya, suya, çeşitli tuz çözeltilerine ve zayıf asitlere dayanıklıdır. 

Viskozite                                      : 5000 ± 500 (Brookfield, mPas) 

Sertlik                                           : 35 (Shore A) 

Görünüm                                    : Siyah 

• Soğuğa karşı dirençlidir, film -40oC'a kadar elastikiyetini korur. 

Uzama (%)                                  : >700 

    Çok amaçlı projeler için tasarlanmış tek bileşenli, bitumle zenginleştirilmiş, hızlı kürlenen saf elastomerik 
hidrofobik poliüretan reçine esaslı ve özel inorganik katkı malzemeleri ile takviye edilmiş su yalıtım 
malzemesidir. 
   Özellikleri 
• Zemin ve havadaki ne mile reaksiyona girerek hızla kürlenir. 
• Mükemmel mekanik ve kimyasal direnç özelliklerine sahiptir, yüksek gerilme, yırtılme ve aşınma direnci 
sağlar. 
• Farklı yüzeylere çok güçlü yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film oluşturur. 
• Su buharı iletiminde etkindir. Film nefes alır ve nemin alt katmanda birikmesini engeller. 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

• Çok nemli kapalı alanlarda; 

• Yalıtım malzemesinin yüksek çatlak köprüleme özelliği göstermesi gereken yapı birimlerinde yatay ve 
düşey olarak; 

• Temel-perde bohçalamasında; 
• Sürekli su ile temas eden toprak altında kalan beton yüzeylerin yalıtımında; 
Çatılar, verandalar ve balkonlarda (üstü kapatılmak kaydı ile); 
• Islak zeminlerde; 

• Çimento esaslı alt katmanlarda; 

• Banyolarda fayans altında; 
• Asfalt, bitüm keçeleri vb. su yalıtımında; 
• İç ve dış mekanlarda düşey ve yatay uygulamalarda suyun geldiği yönde; 
• Bodrum katları ve yeraltı otoparklarında; 
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Uygulama

   Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A PB 018 T performansını kötüleştirecek 
etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. 

Dış cephelerde mevcut yüzeylerin basınçlı su ile yıkanmasında en az1500 – 2000 psi su basınçı olmalıdır. 

   Yüzey Hazırlama 

Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden boyanmış yüzeyler raspalama, zımparalama, tel 
fırça ile fırçalama ve/veya makina yardımı (basınçlı su sprayi veya kumlama) ile temizlenmelidir. 

Metal çatı yüzeyleri için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları veya metal yüzeyindeki beyaz 
paslar yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdırlar. 
Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir. 
Eski boyalı yüzeyler ve düzgünsüzlükler zımparalanmalıdır. 
Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak epoksi yada poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama 
yapılması sonrasında likit membran uygulamasına geçilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyler en az aşağıdaki 
standartlara sahip olmalıdır : 

Sertlik             : R28 = 15 Mpa 
Sıcaklık          : 5 – 35 o C 
Bağıl Nem     : < 85%

   Uygulama 
   PROTECT-A PB 018 T uygulanmadan önce, 300 devir/dakika hızında uygun bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Ürün, spray ya da fırça veya rulo ile 2 kat halinde toplam 1,5 – 2 kg/m2 sarfiyatla uygulanır. Katlar 
arasında 24 saatten fazla beklememelidir. Spray ile uygulama yapılması düşünülüyorsa, malzeme uygun bir 
inceltici madde (ksilen) ile inceltildikten sonra uygulamaya geçilmelidir. 
Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan hemen sonra uygun bir solvent ile derhal 
temizlenmelidir.     

Tüket�m ve Öner�ler

Raf Ömrü ve saklama Koşulları 

Tüketim 
1,5 – 2,0 kg/m2 

Uygulama Aracı 

20 kg teneke kova 

Rulo, fırça, uygun sprey 

Ambalaj 

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir. 

Dikkat: 

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 

Kürlenmemiş ürünün tahriş edici etkilerinden dolayı bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir. Temas 
etmesi durumunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. 

Ürün izosiyanat, uçucu ve yanıcı maddeler içermektedir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve her türlü 
çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve 
bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı 
kurallarına uygun iş elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. 

12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır 
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   PROTECT-A PB 018 2K iki bileşenli, poliüretan-bitüm modifiyeli, likit su izolasyon malzemesidir. Hızlı kürlenir ve değişik 
yüzeylere mükemmel şekilde yapışarak oldukça elastik bir film oluşturur. 

   Her tür yüzeye mükemmel şekilde yapışır. İnceltme gerekmez. Mükemmel mekanik özellikler, yüksek gerilme, 
esneme, yırtılma ve aşınma direnci sağlar. İyi derecede kimyasal direnç gösterir. Su buharı iletiminde etkendir. Film 
nefes alır ve bu sayede nemin kat altında birikmesini engeller. Kalın kat uygulamasına olanak verir, kabarcıklanma 
yapmaz. Yüksek çatlak köprüleme yapar. Mükemmel örtücü olup yüzeye çok iyi yapışır. Kolay ve hızlı uygulanır, detay 
yalıtım uygulamalarında kolay çözümler sunar. Termal direnci yüksek olup, +80 °C ile 200 °C arasında kullanılabilir. 
Uygulanmış olan film – 40 °C'a kadar esnekliğini korur. Bileşenlerin 1/1 hacimli olması karıştırma işlemini kolaylaştırır. 
Hızlı kürlenir. Çatlak köprüleme özelliği mükemmeldir. Astarlı ya da astarsız, hemen her tür yüzeye mükemmel şekilde 
yapışır. İnceltilmesi gerekmese de koşullara göre solvent kullanılabilir. Termal direnci mükemmeldir; ürün asla 
yumuşamaz. Maksimum kullanım ısısı 80 oC, maksimum şok ısısı 200 oC'dır. Soğuğa karşı dirençlidir. Film, -40°C'a 
kadar elastikiyetini korur. Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir; uzama kabiliyeti, gerilme, yırtılma ve aşınma 
mukavemeti yüksektir. Kimyasallara karşı iyi direnç gösterir. Su buharı bariyeri olarak etkin işlev görür. 
Likit bir malzeme olduğundan rulo ile uygulanır; uygulama sırasında (pürmüz) açık alev kullanmak gerekli değildir. 

   Özellikleri 

Ürün Tanıtımı

Karışımın Viskozitesi (Brookfield, mPas)     3000 

        (100 g (A+B) kullanılarak) 

NİTELİK (23 oC, %55 R.H.)                                                      TANIM 

Tutuşma Noktası (°C)       > 40 

Bileşen B: Asfalt türevli karışım      1,2±0,05 

Kuruma Süresi (saat)       12 

Karışımın Yoğunluğu (g/cm3)      0,97 

Bileşen A: Reçine       1300 ± 50 

Servis Sıcaklığı (°C)       -40 ila 80 

Uzama (%)        >1500 

Sertlik (Shore A)        35 

Bileşen A: Reçine       0,85±0,05 

Kopma Anındaki Gerilme Dayanımı (N/mm2)    >2 

Bileşen B: Asfalt türevli karışım      4250 ± 50 

Kap Ömrü (dakika)       20-30 

Yoğunluk        (g/cm3) 

Yeniden Kat Atma Süresi (saat)      12-24 

Kısa Süreli Maruz Kalabileceği Azami Sıcaklık (°C)    150 

Yırtılma Direnci (N/mm²)       20-22 

Kullanım Alanları

• Kullanma suyu tanklarında, İnşaatların temel ve 
perde betonlarının yalıtımında, Sulama kanallarında 
kullanılır. 

• Su yalıtımı amacıyla ; 
• Çatı teras alanlarında,  Otoparklarda,  Uçak 
hangarlarında, Tünellerde, Asfalt ve EPDM 
membranların üzerlerinde, 
• Bitki tarhları ve yeşil çatı sistemlerinde, Metal ya da 
lifli çimentodan yapılma çatıların yalıtımında, 
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Uygulama

Mevcut yüzey temiz, kuru, düz ve kir, toz, yağ, waks, küf ve PROTECT-A PB 018 2K performansını kötüleştirecek 
etkilerden yüzeyin arındırılmış olması gereklidir. Her türlü gevşek, tozuyan, çatlamış, kabuklanmış ve önceden 
boyanmış yüzeyler raspalama, zımparalama, tel fırça ile fırçalama ve/veya makina yardımı (basınçlı su sprayi 
veya kumlama) ile temizlenmelidir. Dış cephelerde mevcut yüzeylerin basınçlı su ile yıkanmasında en az1500 – 
2000 psi su basınçı olmalıdır. Metal çatı yüzeyleri için gevşek paslar, meneviş, yüzeye tutunmuş pas oluşumları 
veya metal yüzeyindeki beyaz paslar yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdırlar. 
Hasar görmüş veya ayrışmış yüzeyler tamir edilmelidir. Eski boyalı yüzeyler ve düzgünsüzlükler zımparalanmalıdır. 
Onarım sonrasında yüzey duruma bağlı olarak epoksi yada poliüretan bazlı uygun bir astar ile astarlama 
yapılması sonrasında likit membran uygulamasına geçilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyler en az aşağıdaki 
standartlara sahip olmalıdır : 
Sertlik         : R28 = 15 Mpa 
Sıcaklık       : 5 – 35 o C 
Bağıl Nem : < 85% 

Uygulama 
Ürünün A ve B bileşenleri karışım oranları önceden belirlenmiş olarak ayrı ambalajlarda verilir. B bileşeni A 
bileşenin içerisine tamamıyla boşaltılır ve el mikseri ile 300 devir/dakika hızda karıştırılır. Malzeme karıştırıldıktan 
sonra derhal kullanılmalıdır. Ürünün Kap ömrü 20 °C'de 20 - 25 dakikadır. Hazırlanmış karışım rulo, fırça veya 
spatula ile önceden hazırlanmış yüzeye uygulanır. Uygulama sırasında zemin sıcaklığının 10oC'nin üzerinde 
olmasına dikkat edilmelidir. Parlak yüzey, metal ve alüminyum yüzeyler için farklı astar kullanılmalıdır. Uygulanmış 
yüzeylerin korunmasına (su ile direkt teması) en az 24 saat dikkat edilmelidir. Minimum tüketim uygulama 
zeminine bağlı olarak 1,0 ile 1,6 lt/m2 arasındadır 
Uygulama Sonrası Temizlik: Uygulama sırasında kullanılan ekipmanlar uygulamadan hemen sonra uygun bir 
solvent ile temizlenmelidir. 

   Yüzey Hazırlama 

Tüket�m ve Öner�ler

Raf Ömrü ve saklama Koşulları 

Uygulama Aracı 

Dikkat: 

Düşük oranda uçucu ve yanıcı solventler içerir. Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, 
iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin 
üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır. Uygulama esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş 
elbiseleri, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş ürünün tahriş edici etkilerinden dolayı 
bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir. Temas etmesi durumunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır. 
Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. 

Rulo, fırça, uygun sprey 

Tüketim 

Ambalaj: 

1,0 ile 1,6 lt/m2 

A bileşeni (reçine) 20 kg ve B bileşeni (sertleştirici) 20 kg oranlanmış olarak 40 kg'lık setler 

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 
12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır 

Ürününün ambalajlarının ağızları açılmadan kapalı muhafaza edilmelidir. Ürünlerin direkt gün ışığından ve 
donma riskinden koruması gereklidir. Ürünler, 5 °C - 25°C arasında, kuru ortamlarda 12 ay saklanabilir. Paletler 
üst üste konulmamalıdır. 
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    PROTEK-A PR 044 2 K su ile temasında reaksiyona giren iki komponentli, solventsiz, poliüretan enjeksiyon 
reçinesidir. ENJEKSİYON REÇİNE reaksiyon süresi, KATALİZÖR 10 olarak bilinen hızlandırıcısı %2 ila %10 arasında 
kullanılarak kontrol edilir. Genleşme zamanı kesinlikle reçine ile karıştırılan hızlandırıcının miktarına, su miktarına ve 
uygulama sıcaklığına bağlıdır. Ürünün su ile reaksiyonundan sonra esnek, hidrofobik , büzülmeyen bir köpük elde 
edilir. Ürün, su olmadan genleşmez fakat elastik bir kütle oluşturarak sertleşir. 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları
•  Boşluk, ince çatlak ve derzlerin yalıtımı 

•  Yüksek su basıncına maruz toprak altı perde 
duvarlar 

•  Temellerde su sızıntılarının giderilmesi 
•  Genleşme derzlerinin sızdırmazlığı 

•  Arıtma tesisleri 

•  Kanalizasyon ve menholler 

Özell�kler ve Avantajlar
• Kürlenme ve reaksiyon için daha az su ihtiyacı 

•  Toksik değildir, çevreye zararı yoktur. 
•  Su veya kimyasal çözeltilere karşı dayanıklıdır. 

•  Mikro organizmalar tarafından biyolojik olarak parçalanamaz 

•  Su azaldığında aktif kalır. 
•  Islak ve kuru yüzeylere yapışır. 

Ambalaj

B komponent( katalizör) :2 kg lık plastik ambalaj. 
A komponent(reçine) :20 kg lık teneke ambalaj, 

Karışım Hazırlanması

   PROTEK-A PR 044 2 K reçine kullanmadan önce malzemeyi ve hızlandırıcıyı iyice karıştırınız. Tam 
reaksiyon süresini belirlemek için ENJEKSİYON KÖPÜK ve KATALİZÖR 10'u karışım oranı talimatlarına göre 
karıştırınız (min. %2 – max. %10). 

 

VİSKOZİTE 200-400 Cp 

YOĞUNLUK A komponent: 1,1 ±0,05 gr/cm³ 
 
B komponent: 1,05 ±0,05 gr/cm³ 

KARIŞIM ORANI 100/10 

Tekn�k Özell�kler

NOT: Yanda yazılı olan teknik özellikler 23°C ve % 50 nispi 
nem koşullarında yapılan test sonucuna göre yazılmıştır. 
Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişkenlik 
gösterebilir. 

    Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki 
kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan kovadaki 
malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır. 

Saklama Koşulları
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PROTEK-A POLİÜREA 2K; UV, kimyasal, mekanik dirençli ve termal açıdan malzemeye mükemmel direnç 
gücü veren saf elastomerik hidrofobik poliüretan reçine içermektedir. 

   Çift komponentli, poliürea esaslı likit bir malzemedir. Kolay uygulanır. Basit çözümler sunan ekonomik 
bir su yalıtım sistemidir. Her türlü yüzeye güçlü bir şekilde yapışarak oldukça elastik bir film oluşturur. 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

• Stadyum tribünleri 

• Banyolar 
• Çatılar 

• Metal veya lifli çimentodan yapılma hafif çatılar 
• Asfalt membranlar 

• Köprüler ve tüneller 

• Karo/fayans (kaplama altı) 

• Oto parkların su yalıtım sistemlerinde ana su yalıtım membranı olarak 

Özell�k ve Avantajları

• Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir. 
• Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler. 
• Kürlendikten sonra toksik madde içermez. 
• Su buharı geçiriminde etkindir: Film nefes aldığından kat altında nem birikimi 
oluşmaz. 
• Termal direnci mükemmeldir, ürün asla yumuşamaz. Maksimum servis ısısı 
90°C, maksimum şok ısısı 200 °C'dir. 

• PROTEK-A POLİÜREA 2K herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım 
kısa sürede kolayca tamir edilebilir. 

• Soğuğa karşı dirençlidir: Film -40°C'ye kadar elastikiyetini korur. 

Ambalaj

A Komponent 25 Kg 
B Komponent 1,5 Kg 'lık özel metal ambalajlarda 

Kullanım Şekl� ve Sarfiyat

• Minimum toplam tüketim: 1.5-1.8 kg/m2. 
• İKİNCİ KAT :0,75-0,90 kg/m² 
• BİRİNCİ KAT :0,75-0,90 kg/m² 

Yukarıdaki değerler teoriktir ve yüzey durumuna, profiline, tesviye farklılıklarına ve zayiata bağlı 
olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir. 
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Tekn�k Özell�kler

   Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam olmalıdır. Yüzey basınç dayanımı 25N/ mm² ve adezyon testi için en az 1,5 
N/ mm² dayanımına sahip olmalıdır. Yüzeydeki gevşek, sökülmüş veya oynayan beton parçacıkları yağ ve boya 
artıkları, çimento şerbeti kalıntıları gibi adezyon performansını etkileyecek etkenlerden arındırılmalıdır. Ayrıca 
uygulanma yapılacak yüzeyler uygun alet ve makineler ile pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Silim yapılan yüzeyler 
sanayi tipi makineler ile tamamen tozdan arındırılmalıdır. Yüzey gözeneklerinde kalan tozlar ürün performansını ve 
kaplamada delikler kalmasına neden olabilir. 

Zem�n Hazırlıkları

   Uygulama: Malzemeyi rulo veya fırçayla en az iki kat sürünüz. Katlar arasında 4-12 saat bekleyiniz. 

Uygulama

    Malzemeler serin, kuru ve kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Açılmamış orijinal ambalajında uygun 
depolama sağlandığında A ve B bileşenleri için raf ömrü 1 yıldır. 

Saklama Koşulları

   Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve alev alabilecek ürünler uzak tutulmalı. Sigara içilmemeli. Uygulama 
yapılacak alanın sürekli havalandırılmasına dikkat edilmeli. Uygulama esnasında gözlük, eldiven gibi koruyucu 
ekipmanlar kullanılmalı. Göz teması halinde bol su ile iyice yıkanmalı. Detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
isteyiniz.Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.Ürün profesyonel kullanılıcılar tarafından, teknik 
bilgi kısmındaki veriler göz önüne alınarak tüketilmelidir. 

Güvenl�k Uyarıları

Yukarıda verilmiş olan teknik veriler ve uygulama metodları firma bünyesinde yapılan test ve uygulamalar neticesinde sunulmuştur. 
Ürünlerin uygulama esnasında zemin, hava şartları ve neme bağlı durumların değişkenlik gösterebileceği göz önünde 
bulundurularak, her bir uygulama öncesi özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak için detaylı inceleme 
ve amaca yönelik uygulamalar yetkili kişiler tarafından inceleme sonrası karar verilmelidir. Ürünlerimizin doğru uygulanması 
tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük kapsamındadır. Genel satış ve teslimat şartlarımız kapsamında süreklilik ve tutarlı kaliteye 
sahip ürünler temin edeceğiz. Kullanılıcılar, yerel kanunlara uymak, çevre ve gerekli kurumlardan izin almaktan sorumludur. Teknik 
veri sayfasının yeni baskısı bir önceki baskıyı geçersiz kılar. Yetkili satış temsilcisinden güncel baskıyı isteyiniz. 
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• U.V'den ve dış hava koşullarından etkilenmez. 

• Solvent bazlı, iki bileşenlidir. 

Su buharı geçirgenliği (m)      : 5 ≤ sD ≤ 50, SINIF II 

Sertleşme Süresi (saat, 20°C)      : 18 - 24 (havanın bağıl nemi %80 den 

   Şeffaf veya transparan renkli olarak üretilebilen mükemmel su direncinin yanı sıra yüksek kimyasal ve fiziksel 
dirence sahip su yalıtımında ve ayrıca dekoratif amaçlı kullanılan çift bileşenli solvent bazlı bir üründür. 
Özellikleri 

• Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz. 
• Özellikle balkon, teras, banyo, havuz gibi zeminlerde doğan yalıtım problemlerinin çözümünde mevcut 
kaplamayı bozmadan ve zarar vermeden kolayca uygulanır. 

• Geniş kullanım alanına sahiptir. 
Yoğunluk (25°C, g/mL)      : 0.90 ± 0.10 

Su aktarım hızı (kg/ m . h )                 : ≤ 0.1, SINIF W₃ 

Karışım Ömrü (saat, 20°C)      : 1 (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir) 

        Glass B Bileşeni 
Kuruma Süresi (saat, 20°C)      : 4 – 8 (uygulanan yüzeye, uygulama 

Karışım Oranı (Ağırlıkça)       : 7 Birim Liquid Glass A Bileşen / 1 Birim Liquid     

        dolgunluğuna ve neme bağlı olarak 
        değişiklik gösterebilir.) 

        aşağı olmalıdır.) 
Tam kür reaksiyon süresi       : 7 gün 

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

• Atmosferik şartlara mukavemeti yüksektir. 

• Cam, mozaik, fayans, porselen, seramik, mermer, granit, 
doğal taş, ahşap, beton, şap, galvaniz sac, alüminyum vb. 
yüzeyler üzerine yapışması mükemmeldir. 

• Seramik, cam mozaik kaplı süs havuzlarında kullanılır. 
• Emici yüzeylerde tozumayı engellemeye yardımcıdır. 

• Cam tuğla, mozaik, karo mozaikte, porselen yüzeylerde, Pres 
tuğlalarda, Ahşap yüzeylerde, Balkon, teras, banyo, mutfak, taş 
kaplı dış cephelerde. 

Uygulama

Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15 - 35°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az 5°C olmalıdır. 
Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır. İyi bir adezyon için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır. 
Uygulanacak yüzeylerdeki, sıvı cam ile zemin arasında, sıvı camın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü 
yağ, toz, kir, pas ve benzer maddeler tmüyle temizlenmelidir. Üzerine sıvı cam uygulaması yapılacak eski boyalı 
yüzeylerde boya bozuk ve kabarmış durumdaysa tümüyle kazınmalıdır. Zımparalanmış yüzey sıvı cam 
uygulaması için daha iyi mekanik özellik sağlar ve sıvı camın yüzeye daha iyi yapışmasına yardımcı olur. 
Uygulama 

    Yüzey Hazırlama 

Uygulama öncesi iki bileşen verilen oranlarda ve ağırlıkça iyice karıştırılmalıdır. İki bileşen ancak üniform ve tam bir 
karışım durumuna geldiğinde istenilen reaksiyona girebilir. Katlar arasında bekleme süresi 24 – 48 saat/20°C 
olmalıdır, en iyi performans için 2 veya 3 kat olarak kullanılmalıdır. 
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Yüzey Nemliliği      : Kuru yüzey 
Sürme şekli      : İlk kat ile aynı yönde 

Astar Kullanımı      : gerekmez 

Uygulama Şartı      : Emici olmayan yüzeylerde tek kat uygulama Yapılır. 

Ürün Kul. Miktarı      : 2 kat için : 150 - 200 g/m² 

Önerilen Aparat                 : Rulo(sentetik epoksi), fırça, uygun sprey 

Katlar arası Bekleme     : 24-48 saat 
Kullanıma Hazır Süre                : 7 gün 

Uygulama

Uygulama Aracı 

A Bileşen: 5,25 kg, B Bileşen: 0,75 kg olmak üzere 6 kg set halinde 

Tüketim 
2 kat için : 150 - 200 g/m² 

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi 
maddelerden arındırılmış olmalı. 

Ambalaj: 

Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta ambalaj kapakları sıkıca kapalı 

Dikkat: 

Rulo, fırça, uygun sprey

olarak üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. 

 

Uygulanabilir sıcaklık : 5 - 35 °C arasında 

Raf Ömrü ve saklama Koşulları 

Tüket�m ve Öner�ler�
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Mortar Grubu
YARDIMCI ÜRÜNLER / AUXILIARY PRODUCTS 
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• Donatlı ve ankraj işlerinde rahatça kullanılabilir.

   Özellikleri

• Titreşime dayanıklıdır, su ve gaz geçirimsizdir.

• Çökme tortulaşma yapmaz.

   PRO 300 GROUT EPOKSİ MORTAR 2K ,iki bileşenli ,solventsiz , çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, macun 
kıvamında epoksi tamir , ankraj, kaplama montaj ve yapıştırma harcıdır.

• Madeni yağlar,petrol,asit’e karşı geçirimsizlik sağlar.
• Deniz suyu, mazot,benzin,temizlik malzemelerine karşı direnci yüksektir. 

• Aşınma direnci yüksektir, astar gerektirmez.

• Beton,metal,tahta,taş gibi yapılara güçlü yapışma rötre yapmaz. 

• Kuru veya hafif nemli ortamlarda uygulanabilir.

• Mala kıvamında olduğundan sarkma yapmaz.

• 24 saat içinde yaya,7 gün içinde ağır trafiğe açılabilir.

Ürün Tanıtımı

Kullanım Alanları

yapıştırılmasında kullanılır.

    Her türlü çelik ve beton elemanlarının montajında ve yapıştırılmasında, enjeksiyon
dübellerinin sabitlenmesinde, çatlak dolgusunda. Eski beton ile yeni betonun

Uygulama

    Uygulama yapılacak yüzey temizlenmeli ve yağ, pas,boya gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Beton 
yüzey durumuna Göre gerekirse yüzey pürüzlendirilmeli serbest parçacıklardan ve tozdan

karıştırılır. Bekleme ömrü göz önünde bulundurularak gerektiği kadar,

sertleştikten sonra yapılmalıdır. (18-24 saat ) metal yüzey uygulamaları karışımdan hemen sonra, yapılamıyor ise 
astar kullanılmalıdır. Yapıştırma işlemlerinde ,ürün iki malzeme arasında kullanılıyor ise her iki,yüzeye de 
sürülmelidir.İstenilen kalınlık uygulandıktan sonra yapıştırılacak,parçaların, polimerizasyon tamamlanana kadar 
,birbiri üstüne üstünde, Basılı tutulmamaları gerekir.
Ankraj uygulmasında : Projedeki gerekli çap ve delikler açılıp fırça ve, basınçlı hava ile temizlendikten sonra 
malzeme uygun bir harç tabancası,İle içine yaklaşık yarı yarıya dolacak şekilde uygulayınız. Sonra ankraj, 
civatasını veya çelik çubuğu deliğin içine döndürerek yerleştirip malzeme, Delikten taşana kadar basınız. Ürün 
epoksi enjeksiyon uygulamasında,Kullanılıyor ise enjeksiyondan önce çatlaklar temizlenir ve PRO 300 GROUT 
EPOKSİ MORTAR 2K ,çatlaklara mala ile sürülerek kapatılır.

malzeme karıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda malzemenin bekleme ömrü
azalır.

    PRO 300 GROUT EPOKSİ MORTAR 2K ,karıştırma işleminden hemen sonra spatül veya mala ile yüzeye uygulanır. 
Uygulama kalınlığı her katta 2- 3 mm arasında olmalıdır. İlave kat uygulamalar bir önceki tabaka

   Yüzey Hazırlığı,

   Uygulama

   B bileşeni A bileşeninin içine eklenerek 3-4 dk düşük hızlı bir karıştırıcı ile,

arındırılmalıdır. Betondaki donatı paslı ise temizlemeli. Uygulanacak beton minimum 28 günlük olmalı ve beton 
yüzeyi kuru veya hafif nemli olmalıdır. Çelik yüzeyler parlak metal çıkana kadar, kum ile püskürtülmeli veya fırça ile
temizlenmelidir.

   Malzemenin karıştırılması
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Eğilme mukavemeti   25 N/mm2 (7gün, 20°C)

temizlenmelidir.

TEKNİK VERİLER

Uygulama ısısı    +5°C / +30°C
Servis ısısı    -15°C / +90°C

Özgül ağırlık    1.70 kg/lt (A+B)

1.70 kg / m2 / mm

Ambalaj :

Basınç mukavemeti   75 N/mm2 (7gün, 20°C)

Sıyırma mukavemeti   4.700 kgf (16), 12.000 kgf (20)
Çekme mukavemeti   18 N/mm2 (7gün, 20°C)

itibaren 1 yıldır.

Renk     Gri

İlk sertleşme    12-18 saat (20°C)

Çeliğe yapışma    3,5 N/mm2 (28gün, 20°C)

Tüketim

Rulo, fırça ve airless sprey.Uygulama araçları kullanımdan sonra su ile hemen
Uygulama Araçları:

5 KG SET

B BİLEŞENİ :1.25 KG

Tava ömrü    45-60 dakika (20°C)

Betona yapışma   4 N/mm2 (28gün, 20°C)

Tam kürlenme    7 gün (20°C)

A BİLEŞENİ :3,75 KG

Depolama Ve Raf Ömrü:
Orijinal paketinde, +5°C / +30°C’de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda,
güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden

Uygulama, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Cilt ile temasında bol su ile
yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

Dikkat:

Tüket�m ve Öner�ler�



www.protekkimya.com.tr



www.protekkimya.com.tr



www.protekkimya.com.tr



ISI VE SU YALITIM KİMYASALLARI A.Ş.

+ 90 232 239 29 74 
+ 90 232 239 29 75

Tekeli Mah. 10005 Sk. No:8
İTOB OSB Menderes - İZMİR

info@protekkimya.com.tr
www.protekkimya.com.tr

+ 90 232 239 29 54


	Sayfa 1
	Sayfa 2
	Sayfa 3
	Sayfa 4
	Sayfa 5
	Sayfa 6
	Sayfa 7
	Sayfa 8
	Sayfa 9
	Sayfa 10
	Sayfa 11
	Sayfa 12
	Sayfa 13
	Sayfa 14
	Sayfa 15
	Sayfa 16
	Sayfa 17
	Sayfa 18
	Sayfa 19
	Sayfa 20
	Sayfa 21
	Sayfa 22
	Sayfa 23
	Sayfa 24
	Sayfa 25
	Sayfa 26
	Sayfa 27
	Sayfa 28
	Sayfa 29
	Sayfa 30
	Sayfa 31
	Sayfa 32
	Sayfa 33
	Sayfa 34
	Sayfa 35
	Sayfa 36
	Sayfa 37
	Sayfa 38
	Sayfa 39
	Sayfa 40
	Sayfa 41
	Sayfa 42
	Sayfa 43
	Sayfa 44
	Sayfa 45
	Sayfa 46
	Sayfa 47
	Sayfa 48
	Sayfa 49
	Sayfa 50
	Sayfa 51
	Sayfa 52
	Sayfa 53
	Sayfa 54
	Sayfa 55
	Sayfa 56
	Sayfa 57
	Sayfa 58
	Sayfa 59
	Sayfa 60
	Sayfa 61
	Sayfa 62
	Sayfa 63
	Sayfa 64
	Sayfa 65
	Sayfa 66
	Sayfa 67
	Sayfa 68
	Sayfa 69
	Sayfa 70
	Sayfa 71
	Sayfa 72
	Sayfa 73
	Sayfa 74
	Sayfa 75
	Sayfa 76

