
         
 

 

 

Teknik Broşür 

ISOFLEX-PU 600 

Bir bileşenli, alifatik, poliüretan, su yalıtım sıvısı membranı 
 

Açıklama 
 
Düz çatılar içintek bileşenli, hızlı donan, 
alifatik, poliüretan, su yalıtımı sağlayan sıvı 
membran:  

 Mükemmel mekanik, kimyasal, ısıl, UV ve 
aşınma dayanımı sağlayan elastomerik, 
hidrofobik, poliüretan reçine bazlıdır. 

 Ek yeri veya derz olmaksızın yekpare, 
elastik, su geçirmez, buhar geçirgenliği 
olan bir yalıtım tabakası oluşturur.  

 Beton, çimento, harçlar, ahşap gibi çeşitli 
uygulama yüzeyleri ile birçok su yalıtımı 
membranı ile mükemmel yapışma sağlar. 

 Pürüzlü uygulama zeminlerine dahi 
uygulanması mümkündür.  

 Sararma yapmaz- aksine, orijinal rengini 
korur ve koyu bir renk seçilmiş olması 
durumunda dahi ek kaplama yapılması 
gerekmez. 

 
EN 1504-2'ye göre betona yönelik yüzey 
koruyucu kaplama olarak CE  belgesi 
verilmiştir. Sertifika No: 2032-CPR-10.11. 
 

Uygulama alanları 
 
ISOFLEX-PU 600 su yalıtımı için uygundur:  

 Çatılar, düz çatılar ve balkonlarda hava 
koşullarının aşındırıcı etkilerine maruz 
kalan membran olarak.  

 Alçı ve çimento paneller. 
 Eski bitümlü veya EPDM membranlar.  
 Poliüretan köpük. 
 Metal yüzeyler.  
 

Teknik veriler 
 
1. Sıvı haldeki ürünün özellikleri 

Türü:                  Alifatik poliüretan pre-
polimer  

Renk:                 beyaz, gri 

Yoğunluk:                         1,37 kg/l 

Viskozite:                          5,200  300 mPa·s   
                                              (+23ºC'de) 

2. Kürlenmiş membranın özellikleri 

Kopma 
uzaması:    (550  100)%               
(ASTM D 412) 

Çekme dayanımı:             9,5  2 N/mm2                    
(ASTM D412) 

Sertlik  
SHORE Α:                        77  2 

Su geçirmezliği:                7 atm    (DIN 1048) 

Kapiler  
su emme:      0,01 kg·m2·h0,5  
(EN 1062-3: koşul  
EN 1504-2: w < 0.1) 

CO2 geçirgenliği:              Sd = 165 m 
(EN 1062-6 koşulu  

Yöntem A: Sd> 50m): 

Buhar geçirgenliği:     Sd = 0,70 m  
(EN ISO 7783-2,  
su geçirgenliği Sınıf I,  
Sd < 5 m) 

Yapışma:                         > 2 Ν/mm2 
(EN 1542, trafik olmayan esnek sistemlere 
ilişkin koşul:                                                   
0.8 Ν/mm2)    

Yapay aşındırma:        Geçer (kabarma,   
(EN 1062-11,                   çatlama veya                                   
2000sa. sonra)                     dökülme yok 
Yangın tepkisi:               Euroclass F                   
(EN 13501-1) 

Sıcaklık direnci: -40ºC ila +90ºC 
 

Kullanma talimatları 
 
1. Uygulama yüzeyinin hazırlanması 

Genel olarak, uygulama yüzeyi kuru (nem 
içeriği < %4) ve gres, gevşek parçalar, tozdan, 
vs. arındırılmış olmalıdır. 

1.1  Beton yüzeyler 

Beton üzerindeki tüm boşluklar önceden 
onarılmalıdır.  
 
Uygulama yüzeyindeki yoğun çatlaklar FLEX-
PU 20/30 S/40/50  poliüretan dolgu 
malzemeleri ile doldurulmalıdır. 
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Nem içeriği <%4 olan beton ve diğer gözenekli 
yüzeylere yaklaşık 200 g/m2 tüketim oranında 
PRIMER-PU 100 özel astar uygulanmalıdır. 
Nem içeriği >%4 olan yüzeylere 600-1000 
g/m2 tüketim oranında özel epoksi astar- 
buhar bariyeri DUROPRIMER-SG 
uygulanmalıdır. 
 

1.2  Düz- Emici Olmayan yüzeyler 

Düz ve emici olmayan yüzeyler ve bitümlü 
membranların ve diğer eski su yalıtımı 
kaplamalarının yüzeyleri 200-300 g/m2. 
tüketim oranında su bazlı epoksi astar 
EPOXYPRIMER-500 ile astarlanmalıdır. 
EPOXYPRIMER-500'ün nem içeriği <%4 olur 
olmaz ISOFLEX-PU 600 uygulanabilir. 
 
1.3  Metal yüzeyler 

Metal yüzeyler: 
 Kuru ve kararlı olmalıdır.  
 Ör. toz, gevşek malzemeler, gres, vs. gibi 

yapışmayı engelleyebilecek maddelerden 
arındırılmış olmalıdır. 

 Yapışmayı engelleyebilecek pas veya 
korozyondan arındırılmış olmalıdır. 

 Fırçalama, ovalama, kum püskürtme, vs. 
ile hazırlandıktan sonra tozdan tamamen 
arındırılmalıdır. ISOFLEX-PU 600 
astarlama yapılmaksızın uygulanabilir. 

 
2. Uygulama - Tüketim 

Uygulamadan önce ISOFLEX-PU 600'nin 
homojen bir kıvam elde edilene kadar hafifçe 
karıştırılması önerilir.  Ancak malzeme 
içerisinde hava kabarcıkları oluşmasının 
engellenmesi amacıyla fazla karıştırmaktan 
kaçınılmalıdır. 

α) Yüzeyde tamamen sızdırmazlık sağlanması 
ISOFLEX-PU 600 iki kat halinde fırça veya rulo 
ile uygulanır. Birinci kat astarlamadan 2-3 saat 
sonra ve PRIMER-PU 100 halen yapışkanken 
uygulanır. İkinci kat hava koşullarına bağlı 
olarak 8-24 saat sonra çapraz olarak 
uygulanmalıdır. 
 
 

 
 
Yüzeyin tamamında yoğun, çok sayıda çatlak 
olması durumunda, ISOFLEX-PU 600 
membranın tamamının 100cm genişliğinde 
polyester kumaş (60 g/m2). şeritleri ile takviye 
edilmesi önerilir. Bu şeritler 5-10 cm üst üste 
bindirilmelidir. Kutunun yaklaşık üçte ikisi 
zemine dökülür ve malzeme yayılır yayılmaz, 
polyester kumaş yerleştirilir ve hapsolan 
havanın çıkmasına yardımcı olmak için 
üzerinden silindir ile geçilir. Daha sonra kalan 
malzeme kumaşın üzerine dökülür ve silindir 
ile yayılır.  

Tüketim: uygulama yüzeyine bağlı olarak 
yaklaşık 2.00-2.25 kg/m2. 
 
 
b) Çatlakların bölgesel olarak doldurulması 
Bu durumda, astar uygulama yüzeyine sadece 
10-12 cm genişliğinde olan çatlaklar boyunca 
uygulanır.  
Astar uygulamasının üzerinden iki- üç saat 
geçtikten sonra, ISOFLEX-PU 600 kutusunun 
yaklaşık üçte ikisi dökülür ve henüz 
kurumamışken 10 cm genişliğinde polyester 
kumaş (60 g/m2) serilir ve daha sonra 
hapsolan hava çıkışına yardımcı olmak için 
silindirle üzerinden geçilir. 
Daha sonra, kalan malzeme kumaşın üzerine 
dökülür ve silindir ile yayılır. 

Tüketim: çatlak uzunluğu boyunca yaklaşık 
200/250 g/m.  
 
Aletler ISOFLEX-PU 600 kurumadan SM-16 
çözücü kullanılarak temizlenmelidir. 
 

Ambalaj 
 
1 kg, 5 kg ve 25 kg'lık kutular. 
 

Raf Ömrü/Depolama 
 
+5οC ve +35οC arasındaki sıcaklıklarda, 
orijinal, açılmamış ambalajında muhafaza 
edilmesi durumunda üretim tarihinden itibaren 
12 aydır. Direkt güneş ışığı ve donmaya karşı 
koruyunuz. 
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Açıklamalar 
 
 Püskürtme yoluyla uygulanması 

durumunda, hava koşullarına bağlı olarak 
%10 oranına kadar sadece SM-16 özel 
solvent kullanılarak seyreltilebilir. 

 ISOFLEX-PU 600 yüzme havuzlarının 
kimyasalla işlem görmüş suyuyla temas 
için uygun değildir. 

 Ürünün uygulanması ve sertleşmesi 
esnasındaki sıcaklık +8ºC ve +35ºC 
arasında olmalıdır. 

 Her bir ISOFLEX-PU 600 katı 1mm'yi 
geçmemelidir.   

 Açılan ambalajlar açılır açılmaz 
tüketilmelidir ve depolanamaz. 

 

Uçucu Organik Bileşenler (VOC) 

 
2004/42/EC sayılı Direktife (Ek II, tablo A) 
göre, j alt kategorisindeki, SB tipi ürünler için 
izin verilen VOC içeriği kullanıma hazır 
ürünlerde 500 g/l'dir (2010). 
Kullanıma hazır bir ürün olan ISOFLEX-PU 
600 maksimum 500 g/l VOC içerir. 
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EN 1504-2 

DoP No.: ISOFLEX-PU 600/1836-01 

Yüzey koruma ürünleri 
Kaplama 

 
CO2 geçirgenliği: Sd > 50m 

Su buharı geçirgenliği Sınıf I (geçirgen) 

Kapiler emme: w < 0.1 kg/m
2
·h

0.5
 

Yapışma: ≥ 0.8 N/mm
2
 

Yapay aşındırma: Geçer 

Yangın tepkisi: Euroclass F 

Tehlikeli maddeler 5.4'e uygundur. 
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