Bu kitapçık, yapıda Arslanlı kalitesini tercih eden mimar, mühendis, usta, işçi ve
son kulanıcılar için; Su İzolasyon Ürünleri'ni yapıya uygularken faydalanılacak
detaylı bilgi ve pratik ipuçlarından oluşmaktadır.
Sadece kar amacı güden bir kurum felsefesinden çok, insana, çevreye ve tüketicisine
dost bir firma yapılanmasına sahip olan Arslanlı markası, bu kitapçığı siz değerli
tüketicilerine destek vermek ve ürettiği ürünlerden maksimum fayda sağlamanız
adına hazırlayıp kullanımınıza sunmuştur.
Arslanlı markası, bu kitapçıkla Su İzolasyon Ürünleri'nin uygulamalarını basit ve
anlaşılır biçimde kullanıcıların bilgisine sunmayı hedeflemiştir. Farklı uygulama
seçeneklerini ve bunlara ilişkin teknik performans ve analiz tabloları ile şartname
ve uygulama adımlarını Su İzolasyon Ürünleri Uygulama Rehberi’nde bulabilirsiniz.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon

Temel perde duvarları, toprak ile dolgusu yapıldıktan sonra sızıntı suları,
geçici veya sürekli basınçlı yeraltı sularına maruz kalır, drenaj uygulamaları
yapılarak yer altı sularının basıncını azaltacaktır fakat su geçişlerini
önleyemeyecektir. Beton bünyesinde su geçirimsizlik katları oluşturulması
da tam su yalıtımını sağlamayarak beton bünyesine girecek olan su çelik
donatıda korozyona sebep olup yapının ömrünü kısaltacaktır. Bu durum
iç mekanlarda ise rutubete sebep olarak yaşam konforunu olumsuz yönde
etkileyecektir. Polimer-bitüm modifiyeli ürünler ile dışarıdan bohçalama
yöntemiyle yapılacak bir su yalıtım uygulaması tüm bu olumsuzlukların
önlenmesini sağlar.
1. aşama:
Yüzey hazırlığı
yüzey,
yapılacak
Uygulama
yapışmayı engelleyici kalıp yağı,
çimento artığı vb. kalıntılardan ve
gevşek parçalardan arındırılmış,
sağlam
ve
düzgün
temiz,
olmalıdır. Yüzeylerin uygulamaya
başlanılmadan önce dona maruz
kalmadığından emin olunmalıdır.

2. aşama:
İç ve dış köşelerin yuvarlatılması
devamlılığının
Sızdırmazlığın
sağlanması için iç köşeler, Arkim
Arrepair TKS veya Arkim Arrepair
Paste ile pahlanmalıdır. Dış köşeler
ise tıraşlanarak yuvarlatılmalıdır.

Dilatasyon derzlerinin yalıtılması
Betonarme yapıdaki dilatasyon
derzleri özel uygulama gerektirir. Bu
bölgelerde hem yapı hareketliliğinin,
katmanının
yalıtım
de
hem
için
sağlanması
devamlılığının
yalıtım bantları kullanılması gerekir.

Önerilen Ürünler:
- Arkim Arseal Poly 3511
- Arkim Arrepair TKS
- Arkim Arrepair Paste

3. aşama:
Yalıtım katmanı uygulaması
Kullanılacak ürün (Arkim Arseal Poly
3511) için önerilen astar ve gerekli ise
yapılacak sıyırma kat uygulamasının
kurumasının ardından, kullanım
doğrultusunda
talimatları
hazırlanan ürünler ile yüzeye 2 kat
uygulama yapılmalıdır. Uygulama
sonucunda ulaşılması gereken
kuru film kalınlığı, min. tüketim
miktarı ve kullanılması gerekli
yardımcı malzemeler, uygulama
yüzeyinin maruz kalacağı su
basıncına göre değişmektedir.

Koruma katmanı uygulaması
Arkim Arseal Poly 3511 ile yalıtım
uygulaması yapılan yüzeylerin
toprak dolgusu sebebi ile zarar
için
engellemek
görmelerini
yüzeyler ekstrüde polistren ısı
yalıtım levhaları ile korunmalıdır.

4

Uygulama Çözüm
Rehberi

Temeller için su yalıtım sistemi

Yüzey ile temas eden temel bölgeleri zeminden basınçlı veya basınçsız
sızıntı şeklinde suya maruz kalacaktır. Yalıtımı yapılmayan bölgelerden
betonun bünyesine nüfuz eden su zamanla çelik donatıda korozyona
sebep olarak genleşmesine ve betonda ciddi hasarlara neden olacak
ve yapının ömrünü önemli derecede kısaltacaktır. Bu tür bir sonuçla
karşılamamak için dışarıdan bohçalama yöntemi ile temel altı su yalıtımı
yapılması gerekir.

1. aşama:
Yüzey hazırlığı
yüzey,
yapılacak
Uygulama
yapışmayı engelleyici kalıp yağı,
çimento artığı vb. kalıntılardan ve
gevşek parçalardan arındırılmış,
sağlam
ve
düzgün
temiz,
olmalıdır. Yüzeylerin uygulamaya
başlanılmadan önce dona maruz
kalmadığından emin olunmalıdır.

2. aşama:
Astar kat uygulaması
Arkim Arseal Poly 3511 uygulaması
öncesinde yüzeyler Arkim Arseal
Bitümen ile astarlanmalıdır.

Önerilen Ürünler:
- Arkim Arseal Poly 3511
- Arkim Arseal Bitümen

3. aşama:
Yalıtım katmanı uygulaması
Kullanım talimatları doğrultusunda
hazırlanan Arkim Arseal Poly
3511 tüm yüzeye 2 kat halinde
uygulanmalıdır. Çok gözenekli,
bozuk ve delikli yüzeylerde, hava
kabarcığı oluşumunu engellemek
ve/veya yüzeyi düzeltmek amacıyla
ana uygulama katları öncesinde
sıyırma kat uygulaması yapılmalıdır.
Uygulama sonrasında ulaşılması
gereken kuru film kalınlığı, min.
tüketim miktarı ve kullanılması
malzemeler,
yardımcı
gerekli
su
kalacağı
maruz
yüzeyin
basıncına göre değişmektedir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Bodrum katları için rutubet yalıtım sistemi

Perde beton veya örme duvar olarak inşa edilen bodrum katlarında,
gerçekleştirilmemiş ya da hatalı veya eksik yapılmış yalıtım uygulaması
sebebi ile zamanla duvar ve zeminlerde rutubet ve su sızdırma
problemleri oluşabilir. Yağışlı mevsiminde artacak problem, yüzeyde ki
boya ve diğer kaplamaların kabarmasına sebep olacak ve özellikle sağlık
açısından olumsuz sonuçlar oluşturacaktır. Bu durum, bodrum duvar ve
zeminlerinde negatif basınca dayanıklı su yalıtım harçları uygulaması ile
önlenmelidir.
1. aşama:
Yüzey hazırlığı
Yüzeyler, tuz birikintileri, boya,
kireç ve diğer tüm kaplamalar
esaslı
çimento
kazınarak
sağlam yüzeye ulaşıncaya kadar
temizlenmeli ve yıkanmalıdır. Yalıtım
uygulaması öncesi yüzeyler su ile
nemlendirilmelidir.

2. aşama:
İç köşelerin pahlanması
devamlılığını
Sızdırmazlığın
sağlamak amacıyla dikey ve
yatay köşeler Arkim Arrepair TKS
veya Arkim Arrepair Paste ile
pahlanmalıdır.

Önerilen Ürünler:
- Arkim Arseal Crystal
- Arkim Arrepair TKS
- Arkim Arrepair Paste

3. aşama:
Yalıtım katmanı uygulaması
Kullanım talimatları doğrultusunda
hazırlanan Arkim Arseal Crystal
tüm yüzeye iki kat halinde
uygulanmalıdır. Her bir katın
öncekine
bir
uygulaması
yapılmalıdır.
doğrultuda
dik

Son Kat Uygulaması
Yalıtım katmanı uygulaması dolaşım
açık mekanlarda ve mekanik darbeler
oluşabilecek yüzeylerde çıplak
bırakılmamalı; şap, seramik kaplama,
endüstriyel zemin kaplaması veya
tesviye harcı ile korunmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Yüzme havuzları için su yalıtım sistemi

Yüzme havuzlarında betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek nitelikte
değildir. Su tahliye delikleri, su girişleri, pencereler, beton yapıdaki duvar ve zemin birleşim yerleri gibi özel
noktalar sızdırmazlık açısından zayıf kalmaktadır. Ayrıca betonarmede oluşabilecek çatlaklar da su sızıntısını
kolaylaştıracaktır. Ayrıca havuz içine yapılan seramik türü kaplama uygulamasıda tek başına su yalıtımı sağlamaz.
Bu nedenle, su basıncına dayanıklı bir yalıtım uygulaması yapılmalıdır.
1. aşama:
Yüzey hazırlığı
beton
öncesinde
Uygulama
yüzey basınçlı su aracılığı ile tuz
ve tozdan tamamen arındırılmalı,
sağlam olmayan kesimler yüzeyden
temizlenmelidir. Yalıtım uygulaması
ile
su
yüzeyler
öncesinde
nemlendirilmelidir.

2. aşama:
İç köşelerin pahlanması
devamlılığını
Sızdırmazlığın
sağlamak amacıyla dikey ve
yatay köşeler Arkim Arrepair TKS
veya Arkim Arrepair Paste ile
pahlanmalıdır.

Önerilen Ürünler:
- Arkim Arseal Poly Pool, Arkim Arseal Set, Arkim Arseal Set Plus
- Arkim Arseal Crystal
- Arkim Arrepair TKS, Arkim Arrepair Paste
- Arkim Arfıx Pool, Arkim Arfıx, Arkim Arfıx Ready
- ArkimArfıll Flex

3. aşama:
Yalıtım katmanı uygulaması
Su yalıtım katmanı uygulaması
için elastik su yalıtım harçları,
Arkim Arseal Poly Pool, Arkim
Arseal Set veya Arkim Arseal Set
Plus kullanılmalıdır. Negatif su
basıncına da (zemin suyu basıncı)
maruz kalacak yüzme havuzlarında
pozitif su basıncı ile birlikte negatif
su basıncına da dayanıklı su
yalıtım harcı Arkim Arseal Crystal
kullanılmalıdır. Kullanım talimatları
doğrultusunda hazırlanan yalıtım
malzemesi, tüm yüzeye iki kat
halinde uygulanmalıdır. Her bir
kat, bir öncekine dik doğrultuda
olmalıdır.

Seramik ve derz dolgu
uygulaması
Havuz iç yüzeylerinde yapılacak
uygulamasında,
seramik
seramiklerin yapıştırılması için
Arkim Arfıx Pool, Arkim Arfıx
Set veya Arkim Arfıx Ready
kullanılmalıdır. Seramik arası derz
dolgu uygulamalarında Arkim Arfıll
Flex tercih edilmelidir.

Kenar ve köşeler ile diğer riskli noktalar
birinci kat su yalıtım uygulamasının
hemen ardından alkali dayanımlı cam
elyaf donatı filesi ile desteklenmelidir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Gezilen teras çatılar için su yalıtım sistemi

Teras olarak inşa edilmiş kullanıma açık çatılarda, seramik vb. kaplama uygulamaları tek başına su yalıtımı sağlamaz.
Yalıtılmamış yüzeylerden sızacak su alt katlarda su akıntısına yol açacaktır. Terasların maruz kalacağı sıcaklık
farklılıklarına dayanıklı, elastik ürünlerle seramik vb. kaplamaların altına yapılacak su yalıtımı, bunun gibi
problemleri ortadan kaldıracaktır.
1. aşama:
Yüzey hazırlığı
Terasa uygun eğimde atılmış
tesviye şapı (Arkim Arfloor SL),
öncesinde
uygulaması
yalıtım
yapışmayı engelleyici kalıntılardan
ve gevşek parçalardan arındırılmış,
temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzeyler temiz su ile ıslatılmalı ve
uygulama öncesinde yüzey nemli
kalacak şekilde su tabakası yok olana
kadar beklenmelidir.

2. aşama:
İç ve dış köşelerin yuvarlatılması

3. aşama:
Yalıtım katmanı uygulaması

devamlılığının
Sızdırmazlığın
sağlanması amacıyla dikey ve
yatay köşeler Arkim Arrepair TKS
veya Arkim Arrepair Paste ile
pahlanmalıdır.

Kullanım talimatları doğrultusunda
hazırlanan Arkim Arseal Set, Arkim
Arseal Set Plus veya kullanıma hazır
Arkim Arseal,tüm yüzeye min. 2
kat halinde uygulanmalıdır. Her bir
katın uygulaması, bir öncekine dik
doğrultuda olmalıdır.

Önerilen Ürünler:
- Arkim Arseal, Arkim Arseal Set, Arkim Arseal Set Plus,
Arkim Arseal Poly Pool
- Arkim Arrepair TKS, Arkim Arrepair Paste
-Arkim Arfloor SL

Son kat uygulaması
Seramik ve derz dolgu uygulaması
seramik
yapılacak
Teraslarda
seramiklerin
uygulamalarında,
yapıştırılması ve derz dolgu
termik
için
uygulaması
uygun
dayanıklı
gerilimlere
seçilmelidir.
ürünleri
Arkim

Yüzey genişliği, ısı değişimi ve detay derinliği dikkate alınarak gerekli dilatasyonlar yapılmalıdır.
Üzeri herhangi bir kaplama malzemesi ile kaplanmayarak açık bırakılacak teras çatılarda geliştirilmiş
UV ve hafif yaya trafiği dayanımlı yalıtım malzemeleri Arkim Arseal Poly Pool kullanılabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Gezilmeyen teras çatılar için su yalıtım sistemi

Teras olarak inşa edilmiş, kullanıma açılmayan çatılarda yağmur ve kar sebebiyle yüzeyde birikecek su, uygun tahliye
önlemleri alınması halinde dahi alt kata döşeme betonundan sızarak problemlere sebep olur. Bu tür problemler,
teras çatı sebebiyle binanın maruz kalacağı ısı kaybını da önleyecek ısı yalıtım levhalarının da sisteme dahil edildiği
bir uygulama ile problem çözülecektir.
2. aşama:
Köşelerin pahlanması

1. aşama:
Yüzey hazırlığı
Terasa uygun eğimde atılmış tesviye
şapı(Arkim Arfloor SL), yalıtım
uygulaması öncesinde yapışmayı
engelleyici kalıntılardan ve gevşek
parçalardan arındırılmış, temiz,
düzgün ve sağlam olmakla birlikte,
kuru veya hafif nemli olmalıdır.

devamlılığının
Sızdırmazlığın
sağlanması amacıyla köşeler Arkim
Arrepair TKS veya Arkim Arrepair
Paste ile pahlanmalıdır.

Önerilen Ürünler:
- Arkim Arseal Poly 3511
- Arkim Arseal, Arkim Arseal Poly Pool,
Arkim Arseal Bitümen
- Arkim Arrepair TKS, Arkim Arrepair Paste
- Arkim Arfloor SL

3. aşama:
Yalıtım katmanı uygulaması
Arkim Arseal
Arkim Arseal,
Poly Pool veya Arkim Arseal
Bitümen, Arkim Arseal Poly 3511
astar uygulamasının kurumasının
talimatları
kullanım
ardından
doğrultusunda hazırlanan ürünler ile
yüzeye 2 kat uygulama yapılmalıdır.
Uygulama sonucunda ulaşılması
gereken kuru film kalınlığı, min.
tüketim miktarı ve kullanılması
malzemeler
yardımcı
gereken
için ilgili ürün sayfasına bakınız.
4.aşama:
Yalıtım katmanı üzeri uygulamalar
uygulamasının
yalıtımı
Su
tamamlanmasından min. 3 gün
sonra tüm yüzeye polietilen folyo
serilerek uygun kalınlıkta ekstrüde
polistren ısı yalıtım levhaları
döşenmelidir. Isı yalıtım levhaları
üzerine atılacak uygun eğimde ve
nitelikte tesviye şapının (Arkim
Arfloor SL) üzerine çakıl serilerek
tamamlanmalıdır.
uygulama

Yüzey genişliği, ısı değişimi ve
detay derinliği dikkate alınarak
gerekli dilatasyonlar yapılmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Islak mekanlar için su yalıtım sistemi

Mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak mekanlar genellikle seramik ile kaplıdır, fakat seramik uygulaması tek başına su
yalıtımı sağlamaz. Su yalıtımı yapılmamış ıslak mekanlarda suyun döşeme ve duvarlardan sızması yakın bölgelerde
bozulmalara yol açabilir. Islak mekanlarda önemli noktaları odak alarak yapılacak uygun bir su yalıtım uygulaması
ile bu gibi problemler ortadan kalkacaktır.
1. aşama:
Yüzey hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey temiz,
düzgün ve sağlam olmalıdır.
Zemindeki çatlamış ve kabarmış
kazınmalı
tamamen
boyalar
ve yüzeyde bulunan seramik
kaplamalar sökülmelidir. Yüzeyler
tozdan arındırılıp astar kat olarak
%30 oranında su ilave edilerek
inceltilmiş Arkim Arseal ile
astarlanmalıdır.

Önerilen Ürünler:
-Arkim Arseal
- Arkim Arsilicon
- Arkim Arseal Polymastıc
- Arkim Arastar, Arselans Arastar

2. aşama:
Kritik noktaların korunması
Dikey ve yatay köşeler, maks. 2 mm.
genişliğindeki çatlaklar, ahşap pano
birleşim yerleri, tesisat borusu ve
su tahliye deliği gibi özel noktalar
sentetik kauçuk su yalıtımı bantları
ile korunmalıdır. Bu uygulama için
Arkim Arseal kritik noktalara fırça
ile uygulanmalı ve bantlar yerlerine
yerleştirilip mala ile bastırılmalıdır.

3. aşama:
Su yalıtım katmanı uygulaması
Yalıtım bantlarının kurumasının
ardından birinci ve ikinci kat için
Arkim Arseal inceltilmeden tüm
Katlar
uygulanmalıdır.
yüzeye
arasında min. 5 saat beklenilmeli ve
her bir katın uygulaması bir önceki
kata dik doğrultuda olmalıdır.

Seramik ve derz dolgu
uygulaması
İşlem tamamlandıktan min. 12
saat sonra seramik uygulamasına
Seramiklerin
geçilmelidir.
yapıştırılması ve derz dolgu
uygulaması için uygun Arkim
ürünleri seçilmelidir. Duvar-duvar ve
duvar-zemin birleşim noktalarında
seramik arasına Arkim Arsilicon
veya Arkim Arseal Polymastıc
derz dolgu mastiği kullanılmalıdır.

Arkim Arseal uygulaması yapılmış yatay yüzeyler, seramik uygulaması öncesinde direkt
ayak yükünü karşılayacak polistren levha vb. uygun bir malzeme ile korunmalıdır.
Alçı sıva ve alçıpan yüzeylerde astarlama işlemleri Arkim Arastar veya Arselans Arastar ile yapılmalıdır.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Eski seramik kaplı yüzeyler için
su yalıtım sistemi

Eksik, yanlış veya hiç su yalıtım uygulaması yapılmayarak seramik uygulaması yapılan ıslak mekanlarda zamanla
problemler yaşanır. Yüzeyde bulunan seramikleri kırarak su yalıtımı uygulaması yapmak hem zaman açısından süre
kaybı hem de ilave masraflara yol açar. Bunun yerine mevcut seramik kaplama üzerine uygun bir ara katman ile su
yalıtım uygulaması gerçekleştirilebilir.
1. aşama:
Yüzey hazırlığı
Seramik kaplamaların zemini tutup
tutmadığı çekiç veya mala ile kontrol
edilir, tutunma gücü zayıf olan
seramikler tamir edilmeli, oluşacak
boşluklar yine aynı malzeme
doldurulmalıdır. Yüzeylerde
ile
toz kalmayacak şekilde iyice
yıkanmalıdır.

2. aşama:
Aderans astarı uygulaması
Su yalıtım uygulaması öncesinde,
yüzeylere Arkim Arkontak tek kat
halinde, rulo ile uygulanmalıdır.

Önerilen Ürünler:
- Arkim Arseal Tech, Arkim Arseal Set, Arkim 		
Arseal Set Plus
- Arkim Arkontak
- Arkim Arfıx Ready, Arkim Arfıx Set
- Arkim Arfıll Flex
- Arkim Arseal Polymastıc

3. aşama:
Yalıtım katmanı uygulaması
Aderans astarının kurumasından
sonra çimento esaslı su yalıtım
Bu
geçilebilir.
uygulamasına
uygulama için Arkim Arseal Tech,
Arkim Arseal Set, Arkim Arseal
Set Plus kullanım talimatları
doğrultusunda hazırlanmalı ve tüm
yüzeye 2 kat halinde uygulanmalıdır.
Her bir katın uygulaması bir öncekine
yapılmalıdır.
doğrultuda
dik
Seramik ve derz dolgu
uygulaması
yapıştırılmasında
Seramiklerin
Arkim Arfıx Ready, Arkim Arfıx
Set seramik arası derz dolgu
uygulamasında ise Arkim Arfıll Flex
kullanılmalıdır. Duvar-duvar,duvarnoktalarında
birleşim
zemin
seramikler arasına Arkim Arsilicon
veya Arkim Arseal Polymastıc derz
uygulanmalıdır.
mastiği
dolgu

11

Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARSEAL TECH / 3233
Tanımı
Su geçirimsizlik sağlayıcı kimyasal katkılar içeren çimento esaslı, tek bileşenli su izolasyon harcı.
Uygulama alanı
-İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
-Havuz gibi daimi ıslak bölgelerde,
-Su depolarında, ıslak hacimli mekânlarda (banyo, mutfak, wc),
-Küçük ölçekli teraslarda, balkonlarda,
-Temel, perde ve istinat duvarlarında,
-Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Uygulama kalınlığı: 2-3mm
-Kullanılabilme süresi: max. 90 dakika
-Çalışılabilme süresi: max. 10 dakika
-Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
-Seramik uygulaması için beklenmesi gereken süre: 4-5 gün
-Kullanıma alma süresi: 7 gün
Yüzey hazırlığı
-Uygulama yapılacak yüzeyleri, aderans düşürücü gevşek tabakalar, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.
-Yüzeyin sağlam ve kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa ARKİM ARLATEX ile güçlendirilmiş ARKİM ARREPAIR THIN veya
ARKİM ARREPAIR THICK ile düzeltilmelidir.
-Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ve uygulama esnasında nemli kalması sağlanmalıdır. Daha iyi netice almak için ARKİM
ARASTAR kullanılmalıdır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda
uygulama yapılmamalıdır.
-Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
-Çimento ihtiva ettiğinden tozu solunmamalıdır. Deri ve göze temas ettirilmemelidir. Temas durumlarında bol su ile
yıkama yapılmalıdır. Çalışmalar sırasında maske, eldiven gibi iş kıyafetleri kullanılmalıdır.
Uygulama aletleri
Fırça, rulo
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-25 kg toz harcı, fırça ile uygulamada 8,5-9 lt, mala ile uygulamada 5,5 - 6 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar karıştırınız.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
-Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
-Hazırlanan harcı, fırça veya mala ile yüzeye düzgün bir şekilde sürünüz.
-Hazırlanan harç, rulo veya fırça ile yüzeye birbirine dik gelecek şekilde en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 5-6 saat kadar
beklenmeli, bu süre 24 saati aşmamalıdır.
-İkinci kat, birinci kat henüz tam kurumadan uygulanmalı, eğer birinci kat kurumuş ise, ikinci kat sürülmeden yüzey tekrar hafifçe nemlendirilmelidir.
Toplamda 2-3 mm’lik bir uygulama kalınlığı yeterli olacaktır. Mala ile tek kat uygulamada bu kalınlık elde edilebilir.
-Uygulama esnasında birinci kat uygulamasından sonra köşeler ovalleştirilmeli ve daha sonra ovalleştirilen yerler üzerine ikinci kat uygulama yapılmalıdır.
-İkinci kat uygulama yapıldıktan sonra yüzey 1 gün boyunca güneşe, yağmura, toza ve hızlı kurumaya karşı korunmalıdır. Direkt güneş ışığı altında
uygulama yapılmamalıdır.
-Uygulama esnasında iki kat arasına file kullanılması tavsiye edilir.
-Kaptaki karışım 1 saat içerisinde tüketilmeli ve bu süre aşılmışsa harç kullanılmamalıdır.
-İnce şekilde uygulanan bir ürün olduğundan üzeri şap, seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır. Uygulama yapılan alanları,
kullanıma almadan ya da kaplamadan önce en az 7 gün beklenmelidir.
Tüketim
2 - 3 kg/m2 (2 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
-Kireçli suda bekleterek çekme yapışma mukavemeti
		
: ≥0,5N/mm2
-Başlangıç çekme yapışma mukavemeti
: ≥0,5N/mm2
-Suya daldırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti
		
: ≥0,5N/mm2
-Isıyla yaşlandırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti		
: ≥0,5N/mm2
-Donma-Çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti
: ≥0,5N/mm2
-Su geçirimsizlik				
: ≤ 20g
-Çatlak köprüleme				
: ≥ 0,75mm
-Sıcaklık direnci					
: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartları
-TS EN 14891/CM
-Bayındırlık Poz No:
ARKİM ARSEAL TECH Gri 04.477/2
Ambalaj
-25 kg’lık Kraft torbalarda,
-Palette 80 adet, 2000 kg
Depolama Şartları
-Depolama sırasında maksimum 10 kat Kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak
alanlarda depolanma yapılmalıdır. Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürü
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARSEAL SET / 3211

Tanımı
Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik sağlayıcı katkılar içeren çimento esaslı, çift bileşenli yarı elastik su yalıtım harcı.
Uygulama alanı
-İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
-Havuz gibi daimi ıslak bölgelerde,
-Su depolarında, ıslak hacimli mekânlarda (banyo, mutfak, wc),
-Küçük ölçekli teraslarda, balkonlarda,
-Temel, perde ve istinat duvarlarında,
-Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Kullanılabilme süresi: max. 2 saat
-Çalışılabilme süresi: max. 20 dakika
-Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
-Seramik uygulaması için beklenmesi gereken süre: 3 gün
-Kullanıma alma süresi: 7 gün
Yüzey hazırlığı
-Uygulama yapılacak yüzeyleri, aderans düşürücü gevşek tabakalar, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.
-Yüzeyin sağlam ve kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa ARKİM ARLATEX ile güçlendirilmiş ARKİM ARREPAIR THIN veya ARKİM ARREPAIR THICK ile
düzeltilmelidir.
-Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ve uygulama esnasında nemli kalması sağlanmalıdır. Daha iyi netice almak için ARKİM ARASTAR kullanılmalıdır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +35 0C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
-Toz harca kendi sıvı bileşeni dışında herhangi bir katkı eklenmemelidir.
-Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
-Uygulama yapılırken koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanılmalıdır. Göz ve deri temasından kaçınılmalıdır. Deri 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 ambalajları
içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

Uygulama aletleri
El mikseri, mala, fırça, rulo
Uygulama
-7 kg B bileşeni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg. A bileşeni yavaşça sıvıya ilave edilir ve tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde
karıştırılır.
-Harç, olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir, uygulamaya başlamadan önce tekrar karıştırılır.
-Hazırlanan harç, rulo veya fırça ile yüzeye birbirine dik gelecek şekilde en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 5-6 saat kadar
beklenmeli, bu süre 24 saati aşmamalıdır.
-İkinci kat, birinci kat henüz tam kurumadan uygulanmalı, eğer birinci kat kurumuş ise, ikinci kat sürülmeden yüzey tekrar hafifçe nemlendirilmelidir.
Toplamda 2-3 mm’lik bir uygulama kalınlığı yeterli olacaktır.
-Uygulama esnasında birinci kat uygulamasından sonra köşeler ovalleştirilmeli ve daha sonra ovalleştirilen yerler üzerine ikinci kat uygulama yapılmalıdır.
-İkinci kat uygulama yapıldıktan sonra yüzey 3 gün boyunca güneşe, yağmura, toza ve hızlı kurumaya karşı korunmalıdır. Direkt güneş ışığı altında
uygulama yapılmamalıdır.
-Uygulama esnasında iki kat arasına file kullanılması tavsiye edilir.
-Uygulama yapılan alanları, kullanıma almadan ya da kaplamadan önce en az 7 gün beklenmelidir.
Tüketim
1,5- 2 kg/m2 (Tek kat için)
Performans Bilgileri
-Kireçli suda bekleterek çekme yapışma mukavemeti
		
: ≥0,5N/mm2
-Başlangıç çekme yapışma mukavemeti
: ≥0,5N/mm2
-Suya daldırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti
		
: ≥0,5N/mm2
-Isıyla yaşlandırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti		
: ≥0,5N/mm2
-Donma-Çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti
: ≥0,5N/mm2
-Su geçirimsizlik				
: ≤ 20g
-Çatlak köprüleme				
: ≥ 0,75mm
-Sıcaklık direnci					
: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartları
-TS EN 14891/CM
-Bayındırlık Poz No: 04.477/2
Ambalaj
- ARKİM ARSEAL SET A 20 kg’lık Kraft torbada, Palette 80 adet, 1600 kg
- ARKİM ARSEAL SET B 7 kg’lık plastik bidon
Depolama Şartları
-Toz Bileşen: Depolama sırasında maksimum 10 kat Kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır. Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde
depolanmalıdır.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Sıvı Bileşen: Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir.
-Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

Arkim ARSEAL SET PLUS / 3211- 3322

Tanımı
Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik sağlayıcı katkılar içeren çimento esaslı, çift bileşenli ekstra elastik su yalıtım harcı.
Uygulama alanı
-İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
-Havuz gibi daimi ıslak bölgelerde,
-Su depolarında, ıslak hacimli mekânlarda (banyo, mutfak, wc),
-Teraslarda, balkonlarda,
-Harekete (yaya-yük trafiği, esneme) maruz yüzeylerde,
-Küçük ölçekli teraslarda, balkonlarda,
-Deniz suyu kanallarına,
-Tuzlu sulara karşı koruma istenen yerlere,
-Denize yakın alanlarda yaya yürüyüş yollarına,
-Temel, perde ve istinat duvarlarında,
-Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Kullanılabilme süresi: max. 2 saat
-Çalışılabilme süresi: max. 20 dakika
-Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
-Seramik uygulaması için beklenmesi gereken süre: 3 gün
-Kullanıma alma süresi: 7 gün
Yüzey hazırlığı
-Uygulama yapılacak yüzeyleri, aderans düşürücü gevşek tabakalar, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.
-Yüzeyin sağlam ve kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa ARKİM ARLATEX ile güçlendirilmiş ARKİM ARREPAIR THIN veya ARKİM ARREPAIR THICK ile
düzeltilmelidir.
-Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ve uygulama esnasında nemli kalması sağlanmalıdır. Daha iyi netice almak için ARKİM ARASTAR kullanılmalıdır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
-Toz harca kendi sıvı bileşeni dışında herhangi bir katkı eklenmemelidir.
-Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
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Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

-Uygulama yapılırken koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanılmalıdır. Göz ve deri temasından kaçınılmalıdır. Deri 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 ambalajları
içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.
Uygulama aletleri
El mikseri, mala, fırça, rulo
Uygulama
-7 kg B bileşeni temiz bir plastik kaba konur. 20 kg. A bileşeni yavaşça sıvıya ilave edilir ve tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde
karıştırılır.
-Harç, olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilir, uygulamaya başlamadan önce tekrar karıştırılır.
-Hazırlanan harç, rulo veya fırça ile yüzeye birbirine dik gelecek şekilde en az 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 5-6 saat kadar
beklenmeli, bu süre 24 saati aşmamalıdır.
-İkinci kat, birinci kat henüz tam kurumadan uygulanmalı, eğer birinci kat kurumuş ise, ikinci kat sürülmeden yüzey tekrar hafifçe nemlendirilmelidir.
Toplamda 2-3 mm’lik bir uygulama kalınlığı yeterli olacaktır.
-Uygulama esnasında birinci kat uygulamasından sonra köşeler ovalleştirilmeli ve daha sonra ovalleştirilen yerler üzerine ikinci kat uygulama yapılmalıdır.
-İkinci kat uygulama yapıldıktan sonra yüzey 3 gün boyunca güneşe, yağmura, toza ve hızlı kurumaya karşı korunmalıdır. Direkt güneş ışığı altında
uygulama yapılmamalıdır.
-Uygulama esnasında iki kat arasına file kullanılması tavsiye edilir.
-Uygulama yapılan alanları, kullanıma almadan ya da kaplamadan önce en az 7 gün beklenmelidir.
Tüketim
1,5-2 kg/m2 (Tek kat için)
Performans Bilgileri
-Kireçli suda bekleterek çekme yapışma mukavemeti 		
: ≥0,5N/mm2
-Başlangıç çekme yapışma mukavemeti
		
: ≥0,5N/mm2
-Suya daldırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti
		
: ≥0,5N/mm2
-Isıyla yaşlandırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti 		
: ≥0,5N/mm2
-Donma-Çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti
: ≥0,5N/mm2
-Su geçirimsizlik				
: ≤ 20g
-Çatlak köprüleme				
: ≥ 0,75mm
-Sıcaklık direnci					
: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartları
-TS EN 14891/CM
-Bayındırlık Poz No: 04.477/2
Ambalaj
-ARKİM ARSEAL SET A 20 kg’lık Kraft torbada, Palette 80 adet, 1600 kg
-ARKİM ARSEAL SET PLUS B 7 kg’lık plastik bidon
Depolama Şartları
-Toz Bileşen: Depolama sırasında maksimum 10 kat Kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır. Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde
depolanmalıdır.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
-Sıvı Bileşen: Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir.
-Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

Arkim arseal CRYSTAL / 3244
Tanımı
Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer
olabilen, tek bileşenli, kristalize su yalıtım harcı.
Uygulama Alanı
-Aşağıda belirtilen mekânlarda eski ve yeni tüm yapısal olarak sağlam beton yüzeylerin negatif ve pozitif yönden
su izolasyonunda kullanılır.
-Bodrumlar
-Yüzme havuzları ve su depoları
-Kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri
-Tüneller ve köprüler
-Asansör kuyuları
-Temel, perde ve istinat duvarlarında
-Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-Uygulama kalınlığı: 2-3 mm
-Kullanılabilme süresi: Max. 20 dakika
-Çalışılabilme süresi: Max. 5 dakika
-Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
-Toprak dolgusu için beklenmesi gereken süre: 7 gün
-Su depolarının su ile doldurulması için gereken süre: Pozitif basınçta Min. 7 gün, Negatif basınçta Min. 14 gün.
-Kullanıma alma süresi: 14 gün
Yüzey Hazırlığı
-Uygulama yapılacak yüzeyleri, aderans düşürücü gevşek tabakalar, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır.
-Beton yüzeydeki çatlak, kılcal çatlak ve segregasyon gibi hatalı alanları etrafını kırmak suretiyle açarak
temizleyiniz.
-Açılan ve temizlenen alanlara aşağıda tarif edildiği şekilde ARKİM ARSEAL CRYSTAL uygulayıp, daha sonra
ARKİM ARREPAIR THIN ve ARKİMARREPAIR THICK ile düzeltiniz.
-Uygulamadan önce yüzeyi iyice suya doyurunuz. Uygulama sırasında yüzeyin ıslak değil, nemli kalmasına dikkat
ediniz.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
-Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
-Çimento ihtiva ettiğinden tozu solunmamalıdır. Deri ve göze temas ettirilmemelidir. Temas durumlarında bol su
ile yıkama yapılmalıdır. Çalışmalar sırasında maske, eldiven gibi iş kıyafetleri kullanılmalıdır.
Uygulama Aletleri:
El mikseri, mala, fırça, 20’lik plastik rulo
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

Uygulama
-Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
-Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
-20 kg toz harcı fırça ile uygulamada 7-7,5 lt, sprey ile uygulamada 12-12,5 lt suyun üzerine boşaltarak topak kalmayıncaya kadar karıştırınız.
-Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
-Uygulama sırasında harcı sık sık karıştırarak kıvamını koruyunuz. Harcın kıvamının artması halinde kesinlikle su eklemeyiniz, çalışılabilirliği
tekrar sağlamak için harcı karıştırınız.
-En çok 20 dakika içerisinde tüketilebilecek miktarda harç hazırlayınız. Kullanım süresi geçmiş harcı atınız.
- Hazırlanan harcı fırça veya sprey ile 2 kat halinde yüzeye uygulayınız. İkinci katı, birinci kata dik yönde ve birinci kat henüz suyunu
kaybetmeden, yeterli sertliğe ulaştığında uygulayınız.
-Uygulama sonrasında yüzeyi 5 gün süreyle nemli tutunuz ve kurumasını önleyiniz. Bu süre boyunca yüzeyi direkt güneş ışığı, rüzgâr, don gibi
dış etkenlerden koruyunuz. Uygulama yapılan yüzey rüzgâr ve direkt güneş ışığından polietilen bir örtü yardımıyla korunabilir.
-Mekanik darbeler oluşabilecek yüzeylerde ARKİM ARSEAL CRYSTAL üzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulaması yapılmalıdır.
-ARKİM ARSEAL CRYSTAL dolaşıma açık mekânlarda çıplak bırakılmamalı, şap, seramik kaplama veya endüstriyel zemin kaplaması ile
korunmalıdır.
Depolama Şartları
-Depolama sırasında Max. 10 kat kraft torbanın üst üste yerleştirilmesine özen gösterilmelidir.
-Kapalı ortamlarda ve direk gün ışığından uzak alanlarda depolanma yapılmalıdır.
-Torbalar zemine temas etmeyecek, nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.
-Uygun olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir.
-Bu koşullar altında ürünün üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile depolanabilir.
Tüketim
2-3 kg/m2 (2 mm kalınlık için)
Referans Standartları
-Bayındırlık Poz No: 04.477/2
Ambalaj
-20 kg’lık Kraft torbada,
-Palette 80 adet, 1600 kg
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Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARSEAL/3111
Tanımı
Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır, süper elastik, tek bileşenli su yalıtım malzemesi.
Uygulama alanı
-Beton, sıva, çimento levha, galvaniz, çinko, alüminyum, PVC, polyester, ahşap kaplı eğimli çatı ve terasların yalıtımında
kullanılır.
-Binaların dış cephelerinin su yalıtımında ve çatlak, saçak, baca dipleri gibi detayların yalıtımında kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Uygulama kalınlığı: 1-1,5 mm
-Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
-Dokunma süresi: 2 saat
-Seramik uygulaması için beklenmesi gereken süre: 7 gün
-Kullanıma alma süresi: 7 gün
-UV ışınlarına yüksek dayanımlıdır.
-%600 elastiktir.
-Üzeri boyanabilir.
Yüzey hazırlığı
-Uygulama yapılacak yüzeyleri, aderans düşürücü gevşek tabakalar, toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Tozuması
giderilemeyen yüzeylerin üzerine şap dökülerek yüzeyin sağlamlaştırılması önerilir.
-Yüzeyin sağlam ve kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
-Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa ARKİM ARREPAIR THIN-ARKİM ARREPAIR THICK veya 1’e 3
oranında ince kum ile karıştırılıp macun haline getirilmiş ARKİM ARSEAL ile düzeltilmelidir.
-Uygulama öncesi yüzeye astar katı olarak 1’e 4 oranında su ile seyreltilmiş ARKİM ARSEAL sürülmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Priz almamış yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
-Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağmur beklentisi olan havalarda
uygulama yapılmamalıdır.
-Ürün depolama şartlarına dikkat edilmelidir. Nemli ve çok sıcak ortamlarda ürünler muhafaza edilmemelidir.
-Uygulama yapılırken koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanılmalıdır. Göz ve deri temasından kaçınılmalıdır. Deri 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 ambalajları içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.
Uygulama aletleri
Fırça, rulo
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Uygulama
-İzolasyon malzemesi uygulamadan önce karıştırılmalıdır ve fırça veya rulo ile yatayda 3(1-1,5mm), dikeyde 2 kat(0,75-1mm) uygulanmalıdır.
-Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 4 saat beklenmelidir.
-Uygulamaya ara verildiği zamanlarda izolasyon malzemesi ambalajı kapalı tutulmalıdır.
-Geniş satıhların güçlendirilmesi, parapet köşeleri, aydınlıklar, baca dipleri gibi birleşme yerleri ve çatlakların köprülendirilmesinde, ARKİM ARSEAL özel
izolasyon filesi ile birlikte uygulanmalıdır. Bu işlemi, astar kat uygulamasından sonra yapılmalıdır.
-Yaya ve yük trafiğine maruz kalan yüzeyler, şap, seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır.
Tüketim
1,5 kg/m2 (1 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
-Kireçli suda bekleterek çekme yapışma mukavemeti
: ≥0,5N/mm2
-Başlangıç çekme yapışma mukavemeti
		
: ≥0,5N/mm2
-Suya daldırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti
		
: ≥0,5N/mm2
-Isıyla yaşlandırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti		
: ≥0,5N/mm2
-Donma-Çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma mukavemeti
: ≥0,5N/mm2
-Su geçirimsizlik				
: ≤ 20g
-Çatlak köprüleme				
: ≥ 0,75mm
-Yoğunluk
				
: Yaklaşık 1,75 gr/cm3
-Sıcaklık direnci				
: -300C ile + 600C arası
Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Referans Standartları
-TS EN 14891/DM
-Bayındırlık Poz No: 04.509
Ambalaj
-20 kg’lık plastik bidonlarda,
-Kasa da 18 ve 36 adet
Depolama Şartları
-Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış ambalajında +5°C ile +35°C arasında 12 ay süre ile depolanabilir. Güneşten ve dondan korunmalıdır. Uygun
olmayan depolanma koşulları veya kullanım süresinin aşılması ürünün niteliklerini bozabilir
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Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARSEAL POLY /3411
Tanımı
Şeffaf, yarı-katı, derine nüfuz eden tek bileşenli poliüretan astar malzemesidir. Solvent bazlıdır. Zemin ve havadaki nem ile
birlikte tepkime sonucunda, koruyucu etkisini göstermektedir.
Uygulama alanı
-Temel olarak poliüretan su izolasyon kaplamaları ve poliüretan derz dolguları için beton, hafif beton, çimento sıva, ahşap,
vb. emici yüzeylerde astar malzemesi olarak kullanılmaktadır.
-Eski ve kırılgan beton yüzeylerde yüzey sağlamlaştırıcı olarak da kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Kolay uygulanır (Rulo veya havasız sprey ile).
-Emici yüzeylerle mükemmel birleşme sağlar.
-Hızlı iyileştirme özelliği taşır.
-Yüzey hareketlerini takip etmek için yeterli esnekliği sağlar.
-Su birikintilerine ve donmaya dayanıklıdır.
-Yağ, gres, nem, kimyasal ve diğer sıvı kir lekelere karşı kimyasal direnç sağlar.
-Yapışmaya Başlama Süresi: 2-3 saat
-Hafif Kullanım: 12 saat
-Kesin Kullanıma Geçiş: 4 gün
-Arkim Arseal Poly 3511 ve Arkim Arseal Poly 3522’nin astarıdır.
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir
-Yüzeyin, temiz, kuru ve sağlam olması; kaplama malzemesinin yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü
kirden arındırılmış olması gerekmektedir.
-Maksimum nem içeriği %5’i geçmemelidir.
-Eski kaplamalar, kir, yağlar, gazlar, organik maddeler ve toz bir taşlama makinesi kullanılarak temizlenmelidir.
-Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi gerekmektedir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden
kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-ARKİM ARSEAL POLY 3411, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla
yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde
gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma
gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Uygulama aletleri
Fırça, rulo
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Uygulama
En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma süresinin uzamasına
neden olurken, yüksek sıcaklıklar ise kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.
-Astarlanacak yüzey, bir rulo ve fırça yardımı ile ARKİM ARSEAL POLY 3411 kullanılarak tamamen kaplanmalıdır.
- Büyük yüzeylerde, havasız sprey de kullanılabilir. 2–3 saat sonra (En geç 4 saat içinde) ve astar hala biraz yapışkan durumdayken poliüretan su izolasyon
kaplaması veya poliüretan derz dolgusu uygulanmalıdır.
- Hafif beton veya çimento sıvada olduğu gibi yüzey çok pürüzlüyse iki kat ARKİM ARSEAL POLY 3411 uygulanmalıdır.
Tüketim
Tek kat halinde 150-200gr/m2
Performans Bilgileri
-Su Basıncına Karşı Direnç: Sızıntısız (1m su sütunu, 1 gün)
-Beton Yüzeye Yapışma: 2,2 ± 0,2 N/mm2(beton hatası)
-Sertlik (Shore A Derece): >95
-Sıcaklık direnci: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.

Potasyum Hidroksit %20 +
Sodyum Hidroksit %20
Amonyak %10
+
Sülfürik Asit %10
Hidroklorik Asit %10
+
Deniz Suyu		
Benzen		
+
Toluen		
Ev Deterjanları
+
Diklorürmetan
Mazot		
+
N-Metil Pirolidon
(+ kararlı, - kararsız, + kısa süre için kararlı)

+
+
+
+
-

Ambalaj
17 kg, 5 kg’lık teneke kutu
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden
itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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ARKİM ARSEAL POLY PRIMER / 3422
Tanımı
Seramik ve cam yüzeylerle kaplama maddesi arasında mükemmel yapışmayı sağlayan, şeffaf, tek bileşenli bir
yapışkanlık artırıcı malzemedir. Zemin ve havadaki nem ile birlikte tepkime sonucunda etkisini göstermektedir.
Uygulama alanı
-Temel olarak emici olmayan cilalı yüzeylere uygulanan pigmentli veya şeffaf poliüretan kaplamalar için
yapışkanlığı artırıcı (astar maddesi) olarak kullanılmaktadır.
-Cilalı seramik fayanslar, cam, iç hareket derzleri, cam tuğla, boru çıkışları ile çatıda baca çevreleri, hordum (sifon) vb.
yüzeylere uygulanır.
Uygulama özellikleri
-Kolay uygulanır.
- "Zorlu" cam ve cilalı yüzeylere mükemmel yapışır.
-UV güneş ışınlarına dayanıklıdır.
-Arkim Arseal Poly Trans’ın astarıdır.
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam olması, astarın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden
arındırılmış olması gerekmektedir.
-Eski kaplamalar, kirler, yağlar, organik maddeler ve toz, mekanik taşlama yoluyla temizlenmelidir.
-Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden
kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası, Nem; %50 ile %70 arasında olmasına dikkat edilmelidir.
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-ARKİM ARSEAL POLY PRIMER, izopropil alkol içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır.
Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Ürünü
uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza
ediniz.
Uygulama aletleri
Bez
Uygulama
-En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama sırasındaki sıcaklık +5°C ile +35°C, bağıl nem ise %50 ile %70 arasında
olmalıdır. Düşük sıcaklıklar ve düşük nem, kuruma süresinin uzamasına neden olurken yüksek sıcaklıklar, kuruma
süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.
-ARKİM ARSEAL POLY PRIMER; temiz, kuru bir beze batırılarak ve bu bezle tüm yüzey silinerek uygulanmalıdır.
Kullanılan bez sıkça değiştirilmelidir, bu şekilde hem kimyasal yüzey aktivasyonu hem de yüzeyin oldukça etkin bir
şekilde yağdan arındırılması sağlanır.
-Yüzeye herhangi bir boş nokta bırakmadan yeterli miktarda ARKİM ARSEAL POLY PRIMER uygulanıldığından
emin olunmalıdır.
-Yaklaşık 1–2 saat sonra, sıradaki poliüretan kaplama uygulanmalıdır.
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Tüketim
Bir veya iki kat halinde 30-60 gr/m2 olarak uygulanmaktadır. Bu miktardaki uygulama, rulo ile uygun koşullar altında düz bir yüzeye yapılmalıdır.
Yüzeydeki gözeneklere, ısıya, neme, uygulama yöntemine ve gerekli ince işlere bağlı olarak tüketim miktarı değişmektedir.
Ambalaj
1 kg’lık kutu
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim
tarihinden itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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ARKİM ARSEAL EPOXY COAT /3433

Tanımı
Şeffaf, katı, derine nüfuz eden, iki bileşenli, epoksi astar malzemesidir. Su bazlıdır. İki bileşenin tepkimesiyle (Çapraz bağlama) birlikte koruyucu etkisini
göstermektedir.
Uygulama alanı
-Temel olarak emici olmayan yüzeylerde poliüretan kaplamaların ve poliüretan derz dolgularının astar malzemesi olarak kullanılmaktadır.
-Alüminyum, çelik, asfalt, bitüm keçe, cam, seramik fayans, eski akrilik bazlı kaplama vb. gibi yüzeylerde kullanılmaktadır.
-Nemli beton yüzeylerde de astar malzemesi olarak kullanılabilmektedir.
Uygulama özellikleri
-Kolay uygulanır (Rulo veya fırça ile).
-Emici olmayan yüzeylere mükemmel yapışır.
-Herhangi bir yapışma (aderans) kaybı olmadan nemli yüzeylere uygulanabilir.
-Su birikintilerine dayanıklıdır.
-Suyla seyreltilebilir.
-Kap ömrü: 60 dakika
-Yapışmaya Başlama Süresi: 2-3 saat
-Kesin Kullanıma Geçiş: 7 gün
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam olması, astarın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir.
-Eski kaplamalar, kirler, yağlar, organik maddeler ve toz, mekanik taşlama yoluyla temizlenmelidir.
-Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-ARKİM ARSEAL EPOXY COAT, aminler içermektedir. Yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle
korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Polimerlemeden önce aletler ve eller bol
suyla temizlenmelidir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Uygulama aletleri
Fırça, rulo
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Uygulama
Karıştırma:
-ARKİM ARSEAL EPOXY COAT‘ ın A ve B bileşenleri(3:1 ağırlık oranında), düşük hızlı mekanik karıştırma makinesi kullanılarak, belirtilen oranlarda yaklaşık 3–5
dakika karıştırılmalıdır. Özellikle kovanın kenarlarında ve dibinde, bileşenlerin homojen yapıya ulaşıncaya kadar birbirine tam olarak karışması sağlanmalıdır.
-Viskoziteyi ayarlamak için karışımı %10–20 temiz su ile seyreltiniz.
Astarlama:
-En iyi sonucu alabilmek için, uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar, kuruma süresinin uzamasına neden
olurken yüksek sıcaklıklar, kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.
-Astarlanacak yüzey bir rulo veya fırça yardımıyla ARKİM ARSEAL EPOXY COAT kullanılarak tamamen kaplanmalıdır.
-Yaklaşık 8–12 saat sonra (En geç 24 saat içinde) ve astar maddesi hala biraz yapışkan durumdayken poliüretan kaplama veya poliüretan derz dolgu
maddesi uygulanmalıdır.
-Hafif beton veya çimento sıvada olduğu gibi yüzey çok kırılgansa iki kat ARKİM ARSEAL EPOXY COAT astar uygulayınız.
Tüketim
Tek kat halinde 150-200gr/m2
Performans Bilgileri
-Alüminyuma Yapışma
: >2 N/mm2
-Nemli Betona Yapışma
: >1,5 N/mm2
-Sertlik (Shore A Derece)
: >95
-Sıcaklık direnc		
i: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
3+1 kg’lık kutular halinde sunulmaktadır.
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden
itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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ARKİM ARSEAL EPOXY ASTAR / 3444

Tanımı
İki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen epoksi reçinedir.
Uygulama alanı
-Arfloor zemin Kaplama Sistemleri uygulamaları öncesinde yüzeyin astarlanmasında,
-Epoksi ve poliüretan yüzey kaplamaları altına astar olarak,
-Depolarda, fabrikalarda kaplama altı astar olarak,
-Çimento esaslı yüzeylerin kaplanmasında (rampalar, depolar, üretim haneler),
-Zeminde mevcut kot farklılıklarının ve kopmuş parçacıkların uygulama öncesi tamiratında, uygulanır.
Uygulama özellikleri
-Düşük viskozitelidir ve uygulaması kolaydır,
-Yüzeylere mükemmel penetre eder,
-Solvent içermez ve koku yapmaz,
-İç ve dış mekânlarda kullanılır,
-Su geçirmezdir, boşluk ve gözenekleri kapatır,
-Kürünü aldıktan sonra aşınmaya ve kırılmaya karşı çok dayanıklı hale gelir,
-Bazlara, asitlere, sulandırılmış tuz solüsyonlarına, gres yağına ve petrol ürünlerine karşı dayanıklı ve geçirimsizdir.
-İşleme süresi: 50 dakika
-Üzerinde yürünebilme: 12 saat
-Minimum serleşme sıcaklığı: 10 0C
-Minimum kür sıcaklığı: + 10 0C
Tamamen sertleşme: 7 gün
Yüzey hazırlığı
-Çimento esaslı yüzeyler kuru, tam yüklenmeye hazır, tozsuz, oynak parçacıklardan arınmış, tersten gelen neme karşı izole edilmiş olmalıdır.
Gerekiyorsa zeminde freze ve tıraşlama işlemleri (sand-blasting, ball blasting, milling, rubbing) yapılmalıdır.
-Beton kalitesi: min. C20/25
-Şap kalitesi: min. EN 13813 CT-C25-F4
-Yüzeyin yaşı: min. 28 gün
-Yapışma kuvveti: > 1,5 N/mm²
-Yüzey rutubet oranı: ağırlıkça < %4 (karpit higrometre metodu)
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +10 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Kürünü aldıktan sonra ARKİM ARSEAL EPOXY ASTAR zararsızdır.
-B bileşeni korozif özellik gösterir.
-Yüksek sıcaklıklar işlenebilme süresini kısaltır. Düşük sıcaklıklarda işlenebilme ve kür süresi uzar. Ayrıca sarfiyat düşük sıcaklıklarda artar.
-İki kat arası aderans uygulama arasında yüzeyin kirlenmesinden ve maruz kaldığı nemden etkilenir.
-İki katman arası bekleme süresi çok uzun olursa veya yüzey önceden sıvı bir reçine ile kaplıysa ve uzun bir süreden sonra tekrar kaplama yapılacaksa, yüzey
iyice temizlenmeli, aşındırılmalı ve boşluksuz bir yüzey elde edilmelidir. Bir işlem yapmadan sadece tekrar kaplama yapılması yeterli değildir.
-Uygulama yapıldıktan sonra malzeme nemden ve sudan 4-6 saat boyunca korunmalıdır. Rutubet ve nem renk solmasına ve düzensizliklere yol açar. Bu
bozukluklar düzeltilmelidir.
-Bu teknik dökümanda belirtilmeyen uygulamalar için üreticiye başvurulmalıdır.
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Uygulama aletleri
Rulo
Uygulama
-Uygulama yapılırken malzemenin önceden hazırlanmış yüzeye homojen şekilde yayılmasına dikkat edilmelidir. Yüzeydeki düzensizlikler, kapiler aktif
boşlukların oluşmasına ve malzeme kürünü aldıktan sonra baloncuk oluşmasına neden olur. Boşlukların tam olarak kapatıldığından emin olmak için ikinci
bir katman uygulanabilir. Boşluk kapatma ve yüzey düzensizliklerinin tamir işlemi daha yoğun bir karışım ile 2. bir kat uygulama yolu ile de yapılabilir. Bu
uygulama, homojen olarak karıştırılmış malzeme ile kuvars kumu karıştırılarak yüzey tamir macunu nitelikli malzeme edilip uygulanması yolu ile yapılır.
-Karışım oranı: 3:1 (ağırlık esastır)
-ARKİM ARSEAL EPOXY ASTAR rulo ile boşlukları kapatmak için tek kat olarak uygulanır. Sarfiyat yaklaşık 300-600 g/m² olmaktadır.
-Üzerine gelecek kaplama 12 ile 24 saat arasında yapılmalıdır.
-Kumlama yapılmamış yüzeylerin üzerinde sadece temiz ayakkabılarla gezilmelidir.
-1 mm’nin altında takip eden ince kaplama katı uygulanacaksa kumlama işlemi yapılmayabilir.
-ARKİM ARSEAL EPOXY ASTAR içine kuvars kumu katılacaksa astarlama işlemi 2 katta tamamlanmalıdır.
-2. kat en erken 12 saat içinde yapılmalıdır. İkinci kat astara 0,2-0,7 granül ebadındaki kuvars kumu eklenir. Sarfiyat yaklaşık 0,8-1,0 kg/m² olmaktadır.
-Sertleşmeden sonra, son kat uygulamaya geçilmeden önce mevcut yapışmamış kuvars kumları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
Düzeltme/sıyırma:
-İlk olarak zemin ARKİM ARSEAL EPOXY ASTAR ile astarlanır.
-Sarfiyat yaklaşık 300-600 g/m² olmaktadır.
-Düzeltme/sıyırma katı bir seferde uygulanır.
-Bitmiş düzeltme tabakasının sarfiyatı yaklaşık olarak 1,6 kg/m²/mm olacaktır.
Tüketim
Yaklaşık 1,6 kg/m2 (1 mm kalınlık için)
Performans Bilgileri
-Akışkanlık:		
+25°C’de 340 ±50mPa.s
Özgül ağırlık:		
+23°C’de 1,08±0,02 g/cm³
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %60 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
-20 kg set
[ A (reçine) ve B (sertleştirici) oranlanmış olarak ]
Fiziki hali
-Şeffaf sıvı
Depolama Şartları
-Bileşenler karıştırılmadan ve orijinal kaplarında min.
+10°C’de 12 ay süreyle saklanabilir
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Arkim ARSEAL POLY / 3511
Tanımı
Uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan, yüksek geçirmezliğe sahip, elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı,
tek bileşenli poliüretan membrandır. Zemine temas ve havadaki nemle birlikte koruyucu etkisini göstermektedir.
Uygulama Alanı
-Çatı, balkon ve terasların, perde betonların su izolasyonunda
-Banyo, yüzme havuzu, mutfak ve benzer ıslak alanların (Fayans altı) su izolasyonunda
-Poliüretan köpük yalıtımının korunmasında
-Çiçek tarhlarının ve ekim sandıklarının su yalıtkanlığında
-Su depolama ve dağıtım kanallarının su izolasyonunda
-Köprü, tünel ve benzeri beton yapıların su izolasyonu ve korunmasında
-Metal yüzeylerin su izolasyonunda kullanılır.
Uygulama Özellikleri
-UV ışınlarına dayanıklıdır.
-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir membran
oluşturur.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-(-30°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
-(-10°C’de dahi 2 mm’ye kadar olan kalınlıktaki çatlakları kapatır.
-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
-Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır.
-Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir.
-Membran zarar görse bile, zarar gören kısım birkaç dakika içinde kolayca tamir edilebilir.
-Yapışmaya Başlama Süresi: 4 saat
-Hafif Kullanım: 12 saat
-Kesin Kullanıma Geçiş: 7 gün
Yüzey Hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış
olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en az 28 gün boyunca kurumaya
bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi
gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama
işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
-Astarlama: Beton, çimento, şap, ahşap gibi emici yüzeyler ARKİM ARSEAL POLY 3411 kullanılarak astarlanmalıdır.
Uygulama Şartları
-Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY 3511, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla
yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde
gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma
gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Uygulama Aletleri:
Fırça, 20’lik plastik rulo
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Uygulama
-ARKİM ARSEAL POLY 3511, kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, astarlanan yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya da fırça yardımı ile
yayılmalıdır.
-12 saat sonra (En geç 36 saat içinde), bir kat daha ARKİM ARSEAL POLY 3511 uygulanmalıdır. Arzu edildiği takdirde üçüncü bir kat daha ARKİM ARSEAL
POLY 3511 uygulanabilir.
-Kalıcı renge sahip ve kireçlenmeyen bir yüzey isteniyorsa ARKİM ARSEAL POLİ3511’in üstüne bir veya iki kat ARKİM ARSEAL POLY FLOOR 3611 üst
kaplama uygulanmalıdır. ARKİM ARSEAL POLY FLOOR 3611 üst kaplama özellikle koyu yüzey renkleri için (Örnek: kırmızı, gri, yeşil, vb.) gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY 3511; kat başına 0.7 mm (Kuru tabaka) kalınlığın üstünde kullanılmamalıdır.
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden
itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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ARKİM ARSEAL POLY /3522
Tanımı
Uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan, yüksek geçirgenliğe sahip, elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı,
tek bileşenli poliüretan membrandır. Zemine temas ve havadaki nemle birlikte koruyucu etkisini göstermektedir.
Uygulama alanı
-Balkon ve terasların su izolasyonunda (seramik altı)
-Cam ve metal hasır takviyeli camın su izolasyonunda
-Cam tuğla duvarların su izolasyonunda
-Doğal taşların su izolasyonu ve korunmasında
-Şeffaf plastiklerin (Örnek: GFK, Polikarbon) su izolasyonunda
-Ahşap ve bambunun su izolasyonu ve korunmasında
-Metal yüzeylerin su izolasyonunda kullanılır.
Uygulama özellikleri
-UV ışınlarına dayanıklıdır.
-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir membran
oluşturur.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-(-300C ile +900C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
-(-100C'de dahi 2 mm' ye kadar olan kalınlıktaki çatlakları kapatır.
-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
-Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır.
-Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir.
-Membran zarar görse bile, zarar gören kısım birkaç dakika içinde kolayca tamir edilebilir.
-Yapışmaya Başlama Süresi: 4 saat
-Hafif Kullanım: 12 saat
-Kesin Kullanıma Geçiş: 7 gün
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış
olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en az 28 gün boyunca kurumaya
bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi
gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama
işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
-ARKİM ARSEAL POLY 3411 astar malzemesiyle bölgesel olarak astarlanmalı ve 2–3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
-Hazırlanan tüm çatlakları poliüretan derz dolgu maddesiyle doldurulmalıdır. Sonra tüm çatlakların üstüne 200 mm
genişliğinde merkezlenmiş olarak bir tabaka ARKİM ARSEAL POLY 3522 uygulanmalıdır ve henüz ıslak iken uygun
biçimde kesilmiş geotekstil örtülmelidir.
-Maddeyi emmesi için bez bastırılmalıdır. Sonra tam olarak kapanır hale gelene kadar geotekstil üstüne ARKİM ARSEAL
POLYİ 3522 sürülmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
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Uyarılar ve Öneriler
-Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY 3511, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler
eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.
Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Uygulama aletleri
Fırça, rulo
Uygulama
-ARKİM ARSEAL POLY 3522 kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, astarlanan yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya da fırça yardımı ile
yayılmalıdır.
-12 saat sonra (en geç 36 saat içinde), bir kat daha ARKİM ARSEAL POLY 3522 uygulanmalıdır. Arzu edildiği taktirde üçüncü bir kat daha ARKİM ARSEAL
POLİ 3522 uygulanabilir.
Tüketim
İki veya üç kat halinde 1,4-2 kg/m2
Performans Bilgileri
-Kopma Noktasındaki Genleşme
: % 800 ± 80
-Çekme Dayanımı		
: 5 ± 0.30 N/mm2
-Su Buharı Geçirmezliği		
: 52,5 ± 9 gr/m2/gün
-Su Basıncına Karşı Direnç		
: Sızıntısız (1 m su sütunu, 1 gün)
-Beton Yüzeye Yapışma		
: 2,2 ± 0,2 N/mm2
-Sertlik (Shore A Derece)		
: 65 ± 5
-Yanma Derecesi		
: B2
-Kıvılcıma Karşı Direnç Ve Isı Yayması:
Geçti
-Kimyasal Özellikler		
: Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama maddelerine karşı iyi
dirence sahiptir.
-Sıcaklık direnci			
: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
25 ve 6 kg’lık teneke kutu
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden
itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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ARKİM ARSEAL POLY TRANS/3533
Tanımı
Uzun ömürlü su izolasyonu için kullanılan, şeffaf, sert elastik, tek bileşenli alifatik poliüretan, yüksek sertlikte kaplama
malzemesidir. ARKİM ARSEAL POLİ TRANS; eşsiz bir bakım sistemi (Nemlenme tetikleyici) kullanmaktadır ve diğer benzer
sistemlerin aksine nemle tepkime göstermez (Nem bakımlı) ve baloncuk oluşturmaz.
Uygulama alanı
-Balkon ve terasların su izolasyonunda
-Cam ve metal hasır takviyeli camın su izolasyonunda
-Cam tuğla duvarların su izolasyonunda
-Doğal taşların su izolasyonu ve korunmasında
-Şeffaf plastiklerin (Örnek: GFK, Polikarbon) su izolasyonunda
-Ahşap ve bambunun su izolasyonu ve korunmasında
-Metal yüzeylerin su izolasyonunda kullanılır.
Uygulama özellikleri
-UV ışınlarına dayanıklıdır.
-Sararma yapmaz.
-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir membran
oluşturur.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-(-300C ile +900C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
-Donmaya karşı dayanıklıdır.
-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
-Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır.
-Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir.
-Alkali ve kimyasal dirence sahiptir, yıllar sonra bile şeffaflığını ve elastikiyetini korur.
-Mineral yüzeyleri; donmaya, buhara ve asit yağmuruna karşı korur.
-Yaşlanan ve oksitlenen plastik yüzeylere daha şeffaf bir görünüm kazandırır.
-Hasarlı cam yüzeylerin su izolasyonunu sağlayarak kırılma durumunda camın parçalara ayrılmasını önler
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış
olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en az 28 gün boyunca kurumaya
bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi
gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama
işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
-Cam ve cilalı yüzeyler ARKİM ARSEAL POLY PRIMER ile astarlanmalıdır.
-Uzun ömürlü bir su izolasyonu elde etmek için uygulamadan önce mevcut çatlakların ve derzlerin titizlikle kapatılması
çok önemlidir. Çatlaklar temizlenmeli, genleşme derzleri ve kontrol derzleri ince fırçayla toz, kalıntı ve diğer pisliklerden
arındırılmalıdır. Yüzey ARKİM ARSEAL POLY 3411 astar malzemesiyle bölgesel olarak astarlanmalı ve 2–3 saat kurumaya
bırakılmalıdır. Hazırlanan tüm çatlaklar ve derzler, poliüretan derz dolgu maddesiyle doldurulmalı ve dinlenmeye
bırakılmalıdır.
-Astarlama: ARKİM ARSEAL POLY PRIMER; temiz ve kuru bir beze batırılarak kullanılmalı ve tüm yüzey, bu bezle silinmelidir.
Bu uygulama sayesinde hem yüzeydeki kimyasal aktivasyonun (Astarlamanın) yapılması hem de yüzeyin etkin bir şekilde
yağdan arındırılması sağlanır. Bez sık değiştirilmelidir. Astarlanacak yüzeye yeterli miktarda ARKİM ARSEAL POLY PRIMER
uygulandığından ve işlem görmemiş herhangi bir nokta bırakılmadığından emin olunmalıdır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
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Uyarılar ve Öneriler
-Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY TRANS; daha önce silan, siloksan, silikon veya başka su önleyici maddelerle bakım görmüş yüzeylerde uygulanmamalıdır. Uygulandığı
takdirde zayıf bir yapışma beklenmektedir. Eğer şartlar ve yüzeyin geçmişi hakkında açık bir bilgi bulunamıyorsa yapışma testi yapılması önerilir.
-Uygun ön işlem gerçekleştirilmeden derzlerinde nitrik tuzlar barındıran seramik yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-ARKİM ARSEAL POLY TRANS kaplama; uygulanmadan önce içinde nem kalan yüzeyler (Örnek: balkon fayanslarının altında kalan nem) tamamen kurumaya
bırakılmalıdır (maks. %5 nem).
-ARKİM ARSEAL POLY 3511, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler
eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.
Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Uygulama aletleri
Fırça, rulo
Uygulama
-ARKİM ARSEAL POLY TRANS kaplama; astarlanmış yüzeye dökülmeli ve bir rulo veya 1 mm dişli mala yardımıyla tüm yüzey kaplanmalıdır.
-12 saat sonra (En geç 18 saat içinde) rulo veya fırça kullanılarak ikinci bir ARKİM ARSEAL POLY TRANS kaplama katı uygulanmalıdır.
-Daha iyi su izolasyonu sonuçları için üç kat ARKİM ARSEAL POLY TRANS kaplama gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY TRANS; kat başına 1 mm (kuru tabaka) kalınlığının üstünde uygulanmamalıdır. En iyi sonucun alınabilmesi için uygulama ve bekleme
sırasındaki sıcaklık +5°C ile +35 °C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar, kuruma süresinin uzamasına neden olurken yüksek sıcaklıklar, kuruma süresini
hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.
Tüketim
İki veya üç kat halinde 0,8-1,2 kg/m2
Performans Bilgileri
-Kopma Noktasındaki Genleşme				
: % 322
-Çekme Dayanımı					
: 25,4 N/mm2
-Genleşme Katsayısı					
: 69,5 N/mm2
-Aşınma Direnci					
: 56,9 N/mm2
-2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmanın Ardından Kopma Noktasındaki Genleşme
: % 298
-2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmanın Ardından Çekme Dayanımı		
: 25,5 N/mm2
-2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmanın Ardından Parlaklık Koruma		
: iyi
-2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmadan Sonra Yüzey Kireçlenmesi		
: Kireçlenme gözlenmedi, derecesi:0
-Kimyasal Özellikler					
: Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna,
yağlara ve yağlama maddelerine karşı iyi dirence sahiptir.
-Sıcaklık direnci						
: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı
ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda
sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
-10 kg ve 5 kg’lık boya kutusu
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden itibaren
9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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ARKİM ARSEAL POLY POOL/3544

Tanımı
Uzun ömürlü su izolasyonu için kullanılan sıvı uygulamalı, solventsiz, sert elastik, soğuk uygulamalı ve soğuk kullanımlı, iki bileşenli poliüretan
membrandır. İki bileşenin tepkimesiyle (Çapraz bağlama) koruyucu etkisini göstermektedir.
Uygulama alanı
-İçme suyu dağıtım kanallarının ve borularının izolasyonu.
-İçme suyu depolama tanklarının ve rezervuarlarının izolasyonu.
-Banyo, yüzme havuzu, mutfak, vb. yerlerdeki ıslak kısımların (Fayans altı) kokusuz su izolasyonu.
-İçme suyuyla doğrudan temas eden yüzeylerin su izolasyonu.
-Kokusuz, solventsiz bir kaplama gerektiğinde; iyi havalandırılmayan yerlerin, banyo, mutfak gibi ıslak yüzeylerin su izolasyonu için fayans altına
uygulanır.
Uygulama özellikleri
-İçme suyu rezervuarlarında güvenli kullanım için tasdik edilmiştir
-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir membran oluşturur.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-(-400C ile +1000C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
-Düşük (Donma) sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur.
-Yüzeye tam olarak yapışır.
-Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir. -Yapışmaya Başlama Süresi: 4 saat
-Hafif Kullanım: 12 saat
-Kesin Kullanıma Geçiş: 7 gün
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir.
Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en az 28 gün boyunca kurumaya bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların,
organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her
türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Çatlakların ve derzlerin onarımı.
-Uzun ömürlü bir su izolasyonu elde etmek için, uygulamadan önce mevcut çatlakların ve derzlerin titizlikle kapatılması son derece önemlidir.
-Çatlaklardaki toz, kalıntı ve diğer pislikler temizlenmelidir. ARKİM ARSEAL POLY 3411 astar maddesiyle bölgesel olarak astarlanmalı ve 2-3 saat
daha kurumaya bırakılmalıdır.
-Hazırlanan tüm çatlaklar poliüretan derz dolgu maddesiyle doldurulmalıdır. Sonra, tüm çatlakların üstüne 200 mm genişliğinde merkezlenmiş
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olarak iki tabaka ARKİM ARSEAL POLY POOL uygulanmalıdır.
-Genleşme derzleri ile kontrol derzleri tozdan, kalıntılardan ve diğer pisliklerden arındırılmalıdır. Gerektiği takdirde derzler genişletilmeli ve
derinleştirilmelidir (Keserek açılmalı). Hazırlanan hareket derzi 10 -15 mm derinliğinde olmalıdır. Hareket derzinin genişlik: derinlik oranı yaklaşık
2:1 olmalıdır. Derzin dibine yalnızca biraz poliüretan derz dolgu maddesi uygulanmalıdır. Sonra, bir fırça kullanılarak derzin üstüne 200 mm
genişliğinde merkezli olarak şekilde bir çizgi tabakası halinde ARKİM ARSEAL POLY POOL uygulanmalıdır. Derzin içine doğru boyutlarda bir
polietilen şerit yerleştirilmeli ve şerit bezin içine girecek şekilde sıkıca bastırılmalıdır. Derzin kalan boşlukları poliüretan derz dolgu maddesiyle
doldurulmalı ve 12 saat dinlenmeye bırakılmalıdır.
-Astarlama: Beton, çimento şap, metal ve seramik fayans gibi yüzeyler, yeterli miktarda ARKİM ARSEAL EPOXY COAT (min.150 - 200 gr/m2) ile
astarlanmalı ve 12 saat beklemeye bırakılmalıdır.
-Karıştırma: ARKİM ARSEAL POLY POOL’un A bileşeni, kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. ARKİM ARSEAL POLY POOL’un A ve B bileşenleri,
düşük hızlı mekanik bir karıştırma makinesi kullanılarak, belirtilen oranlarda yaklaşık 3-5 dakika karıştırılmalıdır.
DİKKAT: Özellikle kovanın kenarlarında ve dibinde, bileşenlerin homojen yapıya ulaşıncaya kadar birbirine tam olarak karışması sağlanmalıdır.
Uygulama aletleri
Fırça, rulo
Uygulama
-Tüm ARKİM ARSEAL POLY POOL A+B karışımı(3:1 ağırlık oranı) astarlanan ve hazırlanan yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo,
mala ya da fırça yardımıyla yayılmalıdır.
-Ürün kap ömründen önce tüketilmelidir (30 dakika). Hazırlanan ARKİM ARSEAL POLY POOL A+B karışımı kovada uzun süre tutulmamalıdır; zira
hava ile temas etmesi durumunda karışımın kuruması hızlanacak ve kap ömrü azalacaktır.
-Karıştırma işleminden hemen sonra havayla temasın etkisini azaltmak için karışımın hemen yüzeye ya da daha küçük kovalara dökülmesi
gerekmektedir.
-12 saat sonra (En geç 36 saat içinde) rulo, fırça veya mala kullanılarak bir kat daha ARKİM ARSEAL POLY POOL uygulanmalıdır.
Tavsiye: En iyi sonuç için uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık, 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma süresinin uzamasına
neden olurken, yüksek sıcaklıklar kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.
Tüketim
İki veya üç kat halinde 1,2-1,8 kg/m2
Performans Bilgileri
-Katı içerik			
: %100
-Kopma Noktasındaki Genleşme
: % 100
-Su Basıncına Karşı Direnç		
: Sızıntısız (1 m su sütunu, 1 gün)
-Beton Yüzeye Yapışma		
: >2 N/mm2
-Sertlik (Shore A Derece)		
: 70 ± 5
-Kimyasal Özellikler		
: Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama maddelerine karşı
iyi dirence sahiptir.
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış
olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test
edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
-ARKİM ARSEAL POLY POOL; A+B; 6+1 kg’lık kutularda
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim
tarihinden itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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ARKİM ARSEAL POLY FLOOR /3611
Tanımı
Poliüretan su izolasyon kaplamalarının korunması için bir üst kaplama olarak kullanılan, pigmentli, renkli ve güneş ışınlarına
dayanıklı, yüksek kalıcı elastikiyete sahip, soğuk hava uygulamalı ve soğuk kullanımlı tek bileşenli alifatik poliüretan
kaplamadır. Özellikle koyu bir yüzey rengi istendiğinde etkili koruma sağlar.
Uygulama alanı
-Çatıların su izolasyonunda
-Poliüretan köpük yalıtımının korunmasında
-Çiçek tarhlarının su izolasyonunda
-Çeşme ve fıskiyelerin izolasyonu.
-Köprü, tünel ve benzeri beton yapıların su izolasyonu ve korunmasında
-Metal yüzeylerin ve boruların su izolasyonunda kullanılır.
Uygulama özellikleri
-Kolay uygulanır (Rulo veya havasız spreyle).
-Rengi korur.
-Parlak ve temizlenmesi kolay bir yüzey sağlar.
- -300C ile +900C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
-Aromatik poliüretan su izolasyon kaplamalarının yol açtığı kireçlenme etkisini göstermez.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-Yapışmaya başlama süresi: 1-3 saat
-Hafif kullanım: 12 saat
-Kesin kullanıma geçiş: 7 gün
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış
olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY FLOOR 3611, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde
gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma
gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Uygulama aletleri
Havasız sprey, rulo
Uygulama
-Kullanmadan önce iyice karıştırmalıdır. ARKİM ARSEAL POLY FLOOR 3611, rulo ya da havasız spreyle ile bir veya iki kat
halinde uygulanmalıdır. İki kat arasında 3–4 saat (En fazla 6 saat) bekletilmelidir.
-En iyi sonuç için, uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma
süresinin uzamasına neden olurken, yüksek sıcaklıklar ise kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini
etkileyebilir.
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Tüketim
Bir veya iki kat halinde, 150-250 gr/m2
Performans Bilgileri
-Kopma Noktasındaki Genleşme				
: % 289
-Çekme Dayanımı					
: 3,72 N/mm2
-Su basıncına Karşı Direnç					
: Sızıntısız
-2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmanın Ardından Kopma Noktasındaki Genleşme
: % 372
-2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmanın Ardından Çekme Dayanımı		
:2,68 N/mm2
-2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmanın Ardından Parlaklık Koruma		
: iyi
-2000 Saat Hızlandırılmış Yaşlanmadan Sonra Yüzey Kireçlenmesi		
: Kireçlenme gözlenmedi, derecesi:0
-ARKİM ARSEAL POLY 3511’e Yapışma				
: > 2N/mm2
-Kimyasal Özellikler					
: Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna,
yağlara ve yağlama maddelerine karşı iyi dirence sahiptir.
-Sıcaklık direnci						
: -300C ile + 900C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
-10 kg’lık boya kutusu
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden
itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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ARKİM ARSEAL POLY DETAIL /3711
Tanımı
Uzun ömürlü su izolasyonu için sıvı uygulanan, yüksek geçirmezliğe sahip, tiksotropik, elastik, elyaf takviyeli, soğuk
uygulamalı ve soğuk kullanımlı, tek bileşenli poliüretan membrandır. Zemine temas ve havadaki nemle birlikte koruyucu
etkisini göstermektedir.
Uygulama alanı
-Duvar ve zeminlerin bağlantı kesitlerinde
-90 derecelik açısı bulunan kesitlerde
-Kubbelerin etrafında
-Çatılarda
-Boruların Etrafında
-Bacaların ve asansör kulelerinin etrafında
-Hendeklerde
-Süzgeçlerin etrafında
-Ahşap yüzeylere, PVC membran üzerine, bitümlü yüzeylere, beton, şap, çimento kaplı yüzeylere, çeşitli metal yüzeylere
mükemmel bir yapışma sağlar.
Uygulama özellikleri
-UV ışınlarına dayanıklıdır.
-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir membran
oluşturur.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-(-300C ile +800C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
-Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır.
-Su izolasyonu yapılan yüzey üzerinde yürünebilir.
-Membran zarar görse bile, zarar gören kısım birkaç dakika içinde kolayca tamir edilebilir.
-Yapışmaya Başlama Süresi: 3-4 saat
-Hafif Kullanım: 12-18 saat
-Kesin Kullanıma Geçiş: 7 gün
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, membranın yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış
olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en az 28 gün boyunca kurumaya
bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi
gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama
işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY DETAIL 3711, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde
gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma
gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
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Uygulama aletleri
Fırça, rulo
Uygulama
-ARKİM ARSEAL POLY DETAIL kullanmadan önce iyice karıştırılmalı, astarlanan yüzeye rulo ya da fırça yardımı ile tek kat halinde uygulanmalıdır.
Tüketim
Tek kat halinde 1,0-1,5 kg/m2
Performans Bilgileri
-Kopma Noktasındaki Genleşme: % 250
-Çekme Dayanımı: 2 N/mm2
-Su Buharı Geçirmezliği: 20 gr/m2/gün
-Su Basıncına Karşı Direnç: Sızıntısız (1 m su sütunu, 1 gün)
-Beton Yüzeye Yapışma: 2 N/mm2
-Sertlik (Shore A Derece): 65 -70
-Kimyasal Özellikler: Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama maddelerine karşı iyi dirence sahiptir.
-Sıcaklık direnci: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
6 kg’lık boya kutusu
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden
itibaren 9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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ARKİM ARSEAL POLY FLOOR /3811
Tanımı
Renkli, tek bileşenli, aşınmaya dayanıklı, orta yoğunlukta kullanıma uygun poliüretan ve ince katmanlı zemin kaplama
malzemesidir. Zemin ve havadaki nem ile birlikte tepkime sonucunda koruyucu etkisini göstermektedir.
Uygulama alanı
-Temel olarak orta yoğunluktaki endüstriyel zeminlerde kullanılır.
-Otomobil tamirhanelerinde.
-Park yerlerinde.
-Depolarda.
-Ardiyelerde.
-Fabrikalarda.
-Hayvan çiftliklerinde.
-Gıda hazırlama-paketleme veya depolama tesislerinde.
-Meyve suyu fabrikalarında.
-Soğuk depolarda (Dondurucularda).
-Asit sıçramasına dayanıklı kaplama ve bodrum kaplamasında zemin veya duvarlarda nem artmasına karşı
kullanılmaktadır.
Uygulama özellikleri
-Kolay uygulanır (Tek bileşenlidir).
-Yüksek aşınma dayanıklılığı sağlar.
-Dekoratiftir.
-Uygulandığında, sıvı ve kirleri emmeyen bir zemin oluşmasını sağlar.
-Hijyeniktir.
-Toz oluşumunu durdurur.
-Kimyasal dirençlidir.
-Yağ, gres, nem, kimyasal ve diğer sıvı kir lekelerine karşı kimyasal direnç sağlar.
-Yapışmaya Başlama Süresi: 2-3 saat
-Hafif Kullanım: 12 saat
-Kesin Kullanıma Geçiş: 4 gün
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; bir taş veya elmas taşlama makinesi kullanılarak taşlanması gerekmektedir.
-Yüzeyin, temiz, kuru ve sağlam olması; kaplama malzemesinin yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü
kirden arındırılmış olması gerekmektedir.
-Maksimum nem içeriği %5’i geçmemelidir.
-Eski kaplamalar, kir, yağlar, gazlar, organik maddeler ve toz bir taşlama makinesi kullanılarak temizlenmelidir.
-Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi gerekmektedir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama işleminden
kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Zemin yüzeyini taşlamak için metal bilyeli kırma makinesi kullanmayın, zira ağır darbeler, beton yapının kohezyonuna
zarar vererek sağlamlığını azaltır.
Çatlakların Onarımı:
-Çatlaklardaki toz, kalıntı ve diğer pislikler; temizlenmelidir. Tüm çatlaklar macun ile kapatılmalıdır. 1 gün sonra macunlu
yüzey; bir zımpara kâğıdı veya mekanik taşlama makinesiyle düzleştirilmelidir.
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-ARKİM ARSEAL POLY FLOOR 3811, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla yaklaşılmamalıdır. Eller ve
gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.
Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Uygulama aletleri
Fırça, rulo
Uygulama
Emici Olmayan Yüzeyler:
-Metal, mozaik, dökme beton (Helikopter tesviye) ve seramik fayans gibi emici olmayan yüzeyler, ilk kat için bir rulo ya da fırça kullanılarak ARKİM ARSEAL
EPOXY COAT malzemesiyle astarlanmalıdır.
-12 saat sonra (En geç 18 saat içinde) ARKİM ARSEAL POLY FLOOR 3811 kaplamasının ilk katı uygulanmalıdır. Kaplama bir kez daha 2-3 saatliğine (En fazla 4
saat) beklemeye bırakılmalı ve sonra ARKİM ARSEAL POLİ FLOOR 3811 kaplamasının ikinci katı uygulanmalıdır.
-Ürün, kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. En iyi sonucun alınabilmesi için, uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.
Düşük sıcaklıklar, kuruma süresinin uzamasına neden olurken yüksek sıcaklıklar, kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir.
Kaymayan Yüzeyler:
-Kaymayan bir yüzey etkisi elde etmek için ARKİM ARSEAL POLİ FLOOR 3811’in ilk katının üstüne kurumadan eşit şekilde korindon (veya kuvars kumu)
serpilmelidir. Kat kuruduktan sonra kalıntılar, fırçayla temizlenmeli ve ARKİM ARSEAL POLY FLOOR 3811’in ikinci katı uygulanmalıdır.
Tüketim
İki kat halinde 300gr/m2
Performans Bilgileri
-Yoğunluk			
-Katı İçeriği			
-Kopma Noktasındaki Genleşme
-Su Basıncına Karşı Direnç		
-Beton Yüzeye Yapışma		
-Sertlik (Shore A Derece)		
-Sıcaklık direnci			

: 1,2 ± 0,1 g/cm3
: %60 ± 2
: % 250
: Sızıntısız 7 atm’de
: 2,2 ± 0,2 N/mm2(beton hatası)
: 65 -70
: -300C ile + 600C arası

Potasyum Hidroksit %20 +
Sodyum Hidroksit %20
Amonyak %10
+
Sülfürik Asit %10
Hidroklorik Asit %10
+
Tuz %20
+
Sitrik Asit %10 +		
Fosforik Asit %10
Ev Deterjanları
+
Etanol %10 +
Mazot		
+
N-Metil Pirolidon
Su		
+
Diklorürmetan
(+ kararlı, - kararsız, + kısa süre için kararlı)

+
+
+
-

Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı
ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda
sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
20 kg ve 1 kg’lık kutularda, gri renkte sunulmaktadır.
Depolama Şartları
-Boya kutuları, kuru ve serin ortamda, orijinal ağzı açılmamış ambalajında, 5°C ile 30°C arasında doğru bir şekilde saklandığı takdirde üretim tarihinden itibaren
9 ay süre ile depolanabilir. Malzeme doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
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Akim Arseal Bitümen / 3822
Tanımı
Tek bileşenli, polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü, solventsiz su yalıtım malzemesidir.
Uygulama alanı
-Beton yüzeylerin yalıtımında ve korunmasında, dışarıdan gelen su basıncına karşı
- 20-25 metreye kadar perde duvarlarında
- Temel ve temel altında kullanılır.
Uygulama özellikleri
-UV ışınlarına dayanıklıdır.
-Uygulandığında, herhangi bir birleşme noktasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir membran
oluşturur.
-Su birikintilerine ve donmaya karşı dayanır.
-(-300C ile +900C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
-(-100C'de dahi 2 mm' ye kadar olan kalınlıktaki çatlakları kapatır.
-Su buharına karşı geçirgenlik sağlar.
-Herhangi bir ilave birleştirme işlemine gerek duyulmadan yüzeye tam olarak yapışır.
Düşey yüzeyler için idealdir.
-İlk Kuruma Süresi: 4 saat
- Tam Kuruma Süresi: 1 – 3 gün
-Perde Derinlik: 20 – 25 m
-Kalınlık : yaklaşık 3 mm
Yüzey hazırlığı
-Yüzeyin; temiz, kuru ve sağlam, bitümün yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış
olması gerekmektedir. Maksimum nem içeriği % 5’i geçmemelidir. Yeni beton yapılar en az 28 gün boyunca kurumaya
bırakılmalıdır. Eski kaplamaların, kirlerin, yağların, organik maddelerin ve tozun mekanik taşlama yoluyla temizlenmesi
gerekmektedir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevşek yüzey parçası ve taşlama
işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.
- Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar, düzgün olmayan yüzeyler ve köşe
kenarları uygun bir Arkim Arrepaır Thın veya Arkim Arrepaır Thıck tamir harcı ile en az 4 cm yarıçapında olacak şekilde tamir
edilmelidir.
- Perde duvarlarda Tierod delikleri açılarak içleri ARKİM ARSEAL POLYMASTIC ile doldurulmalıdır.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Yüzeyin suyla yıkanmaması gerekmektedir.
-ARKİM ARSEAL POLY 3511, izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigarayla
yaklaşılmamalıdır. Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde
gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma
gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
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Uygulama
-Yüzey hazırlığı tamamlanmış olan yüzey kullanıma hazır olan ARKİM ARSEAL BİTÜM ile fırça ile uygulaması yapılır
Tüketim
3 mm kuru film kalınlık için yaklaşık 4.5 kg/m2 olarak uygulanmalıdır.
Performans Bilgileri
-Elastikiyet		
: % 1000
-Yoğunluk		
: 1,05 ± 0,01 kg/L
-Viskozite		
: 70d.Pa.s
-Katı Madde		
: % 61 ± %1
-Sıcaklık direnci		
: -300C ile + 600C arası
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(23 ± 2 0C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı
ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda
sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
30 kg’lık plastik kova
Depolama Şartları
- Ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir. Patlamış veya açılmış
ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
Düzgün depolama koşullarında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında
saklanmalıdır.
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ARKİM ARSEAL PUR / 3911

Tanımı
Tek bileşenli - Su ile reaksiyona girdiğinde köpüren - Poliüretan enjeksiyon reçinesi,
ARKİM ARSEAL PUR suya karşı yüksek hassasiyet gösteren ve hızlı reaksiyona girerek çatlak veya gözeneklerden sızan suyu durdurmak amacıyla kullanılan tek
bileşenli poliüretan enjeksiyon reçinesidir.
Uygulama alanı
-Beton, taş ve toprak yüzeylerde su sızdıran çatlak ve derzlerde sızdırmazlığı sağlamak,
-Çatlaklar, derzler vb. den gelen su akışının durdurulması,
-Zeminin sıkıştırılması,
-Zemin stabilizasyonu ve çakıllı zeminlerde ankraj,
-Kumlu zeminlerde ve çatlak kayalarda ön enjeksiyon,
-Tünel betonları ve perdelerde su sızıntılarını kesmek
amacıyla kullanılır.
Uygulama özellikleri
-ARKİM ARSEAL PUR suyla teması durumunda köpürerek büyük oranda genişler ve viskoelastik bir köpük haline gelerek, yüksek hidrostatik basınca karşı
sızdırmazlık sağlar.
-ARKİM ARSEAL PUR asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır, bitümlü malzemelere ve su geçirimsiz derz bantlarına zarar vermez.
-Çok kuru yüzeylere uygulanması durumunda
hemen köpürmemekle birlikte havadaki nemle
yavaş yavaş sertleşir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +15 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Tüm ekipmanı kullanımdan hemen sonra uygun bir malzeme ile iyice temizleyiniz. ĠĢ bitiminden sonra veya uzun bir ara verilmesi durumunda enjeksiyon
ekipmanı mutlaka temizlenmelidir. Malzemenin ekipman ve makine parçalarının içinde kuruyarak, tıkanmaya neden olmamasına dikkat edilmelidir.
Temizleme solüsyonunun parlama noktası +21 °C’yi aşmamalıdır. Temizleme işlemi aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır:
-Enjeksiyon ünitesi içinde kalan malzemeyi dışarıya pompalayınız.
-Üst bölmeyi solüsyon ile durulayarak temizleyiniz.
-Enjeksiyon pompasını, üst bölmeyi ve hortumları solüsyonla 5 ila 10 dakikalık dolaşımla temizleyiniz.
-Daha sonra temizlenen karışımı bir kaba pompalayınız ve tekrar solüsyon ile durulayınız.
-Pompanın uzun sure kullanılmaması durumunda, üst bölme ve hortumlar kızartma yağı ile doldurulmalıdır.
-Enjeksiyon ünitesi tekrar kullanılmadan önce yağ çıkartılmalıdır.
-Kürünü almış ARKİM ARSEAL PUR fizyolojik olarak zararsızdır.
-Sıvı bileşen zararlıdır; Sembol Xn.
-Herhangi bir durumda ambalaj üzerindeki sağlık ve güvenlik tavsiyelerine göre hareket edilmelidir.
-Uygun koruyucu ekipman giyilmelidir.
-Uygulama alanı dışında kalan bölgeler ARKİM ARSEAL PUR’nın etkilerinden korunmalıdır.
-Bu teknik bilgi föyünde net bir şekilde açıklanmamış olan uygulamalar ile ilgili olarak teknik servis departmanımıza başvurunuz.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

Uygulama
-ARKİM ARSEAL PUR %2-9 katalizör (B-Bileşeni) ile karıştırılması durumunda havadaki nem veya su ile reaksiyona girer. Bu nedenle açılmış ambalajlarda
sıvının yüzeyinde bir film tabakası oluşabilir, ancak bu tabaka enjeksiyon işlemini etkilemez. ARKİM ARSEAL PUR su sızdıran bölgelere genellikle enjeksiyon
memeleri ve el pompaları vasıtası ile enjekte edilir.
ARKİM ARSEAL PUR suyla teması durumunda güçlü olarak köpürür ve sertleşir.
ARKİM ARSEAL PUR enjekte edilen bölgede yeteri kadar su yok ise - önceden veya sonradan - su enjekte edilmesi reaksiyonu ve sertleşmeyi
destekleyecektir.
-Uygulama yapılacak bölgede yaklaşık 25 cm aralıklarla enjeksiyon delikleri açılır.
2. Açılan delikler yağ içermeyen basınçlı hava ile tozdan arındırılır.
3. Deliklere enjeksiyon pakerleri yerleştirilir.
4. ARKİM ARSEAL PUR uygun enjeksiyon ekipmanı ile enjekte edilmelidir. Dikey çatlaklar için: enjeksiyon uygulamasına alttan başlanır. Yatay çatlaklar için:
enjeksiyon uygulamasına sol taraftan başlanır.
Performans Bilgileri
-Viskozite (+25°C de): 		
-Yoğunluk (+25°C de):		
-Minimum reaksiyon sıcaklığı:		
-Reaksiyon süreleri *):
Köpürme başlangıcı:		
			
			
			
Köpürme sonu:		
			
			
			

< 200 ± 75mPa•S
~ 1,150 ± 40 g/cm3
> +5 °C
+5 °C de: yaklaşık 100 sn.
+10 °C de: yaklaşık 60 sn.
+15 °C de: yaklaşık 25 sn.
+20 °C de: yaklaşık 10 sn.
+5 °C de: yaklaşık 4 dk. 50 sn.
+10 °C de: yaklaşık 3 dk. 40 sn.
+15 °C de: yaklaşık 2 dk. 30 sn.
+20 °C de: yaklaşık 50 sn.

-Not: Reaksiyon süreleri %10 su ve %9 katalizör ilavesi ile belirlenmiştir.
Köpürme faktörü (*) +15 °C ila +25 °C de: 25 – 30 *) Serbest köpürme durumunda: Reaksiyon süreleri, köpük miktarı ve su miktarına göre oluşan köpük
özelliklerine, çatlak kenarlarındaki yüzey özelliklerine, ASOPUR-1K basıncı dağılımına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Ambalaj
ARKİM ARSEAL PUR A-bileşeni : 25 kg metal kutu
ARKİM ARSEAL PUR B-bileşeni(Katalizör):2,5 kg metal kutu
Fiziki hali
- Poliüretan reçine – kahverengi/sıvı
Katalizör: sarımtırak/sıvı
Depolama Şartları
Orijinal ambalajı açılmaksızın 5°C ila 25°C kuru
ortamda 12 ay boyunca saklanabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARSEAL PUR FLEX / 3922

Tanımı
Tek bileşenli - Su ile reaksiyona girdiğinde köpüren – Esnek - Poliüretan enjeksiyon reçinesi,
ARKİM ARSEAL PUR FLEX suyla reaksiyona girmesi sonucunda, köpürerek ve genişleyerek esnek bir kütle oluşturan; çatlak veya gözeneklerden sızan suyu
durdurmak amacıyla kullanılan tek bileşenli poliüretan enjeksiyon reçinesidir.
Uygulama alanı
-Beton, taş ve toprak yüzeylerde su sızdıran çatlak ve derzlerde sızdırmazlığı sağlamak,
-Çatlaklar, derzler vb. den gelen su akışının durdurulması,
-Zeminin sıkıştırılması,
-Zemin stabilizasyonu ve çakıllı zeminlerde ankraj,
-Kumlu zeminlerde ve çatlak kayalarda ön enjeksiyon,
-Tünel betonları ve perdelerde su sızıntılarını kesmek
amacıyla kullanılır.
Uygulama özellikleri
-ARKİM ARSEAL PUR FLEX suyla teması durumunda köpürerek büyük oranda genişler, sağlam ve esnek bir köpük haline gelir, yüksek hidrostatik basınca
karşı sızdırmazlık sağlar.
-ARKİM ARSEAL PUR FLEX asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır, bitümlü malzemelere ve su geçirimsiz derz bantlarına zarar vermez.
-Çok kuru yüzeylere uygulanması durumunda hemen köpürmemekle birlikte havadaki nemle yavaş yavaş sertleşir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +15 0C ile +300C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Tüm ekipmanı kullanımdan hemen sonra uygun bir malzeme ile iyice temizleyiniz. İş bitiminden sonra veya uzun bir ara verilmesi durumunda enjeksiyon
ekipmanı mutlaka temizlenmelidir. Malzemenin ekipman ve makine parçalarının içinde kuruyarak, tıkanmaya neden olmamasına dikkat edilmelidir.
Temizleme solüsyonunun parlama noktası +21 °C’yi aşmamalıdır. Temizleme işlemi aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır:
-Enjeksiyon ünitesi içinde kalan malzemeyi dışarıya pompalayınız.
-Üst bölmeyi solüsyon ile durulayarak temizleyiniz.
-Enjeksiyon pompasını, üst bölmeyi ve hortumları solüsyonla 5 ila 10 dakikalık dolaşımla temizleyiniz.
-Daha sonra temizlenen karışımı bir kaba pompalayınız ve tekrar solüsyon ile durulayınız.
-Pompanın uzun sure kullanılmaması durumunda, üst bölme ve hortumlar kızartma yağı ile doldurulmalıdır.
-Enjeksiyon ünitesi tekrar kullanılmadan önce yağ çıkartılmalıdır.
-Kürünü almış ARKİM ARSEAL PUR FLEX fizyolojik olarak zararsızdır.
-Sıvı bileşen zararlıdır; Sembol Xn.
-Herhangi bir durumda ambalaj üzerindeki sağlık ve güvenlik tavsiyelerine göre hareket edilmelidir.
-Uygun koruyucu ekipman giyilmelidir.
-Uygulama alanı dışında kalan bölgeler ARKİM ARSEAL PUR FLEX in etkilerinden korunmalıdır.
-Bu teknik bilgi föyünde net bir şekilde açıklanmamış olan uygulamalar ile ilgili olarak teknik servis departmanımıza başvurunuz.

48

Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

Uygulama
-ARKİM ARSEAL PUR FLEX %2-9 katalizör (B-Bileşeni) ile karıştırılması durumunda havadaki nem veya su ile reaksiyona girer. Bu nedenle açılmış
ambalajlarda sıvının yüzeyinde bir film tabakası oluşabilir, ancak bu tabaka enjeksiyon işlemini etkilemez. ARKİM ARSEAL PUR FLEX su sızdıran bölgelere
genellikle paker ve enjeksiyon pompaları vasıtası ile enjekte edilir.
ARKİM ARSEAL PUR FLEX suyla teması durumunda güçlü olarak köpürür ve sertleşir.
ARKİM ARSEAL PUR FLEX enjekte edilen bölgede yeteri kadar su yok ise - önceden veya sonradan - su enjekte edilmesi reaksiyonu ve sertleşmeyi
destekleyecektir.
-Uygulama yapılacak bölgede yaklaşık 25 cm aralıklarla enjeksiyon delikleri açılır.
2. Açılan delikler yağ içermeyen basınçlı hava ile tozdan arındırılır.
3. Deliklere enjeksiyon pakerleri yerleştirilir.
4. ARKİM ARSEAL PUR FLEX uygun enjeksiyon ekipmanı ile enjekte edilmelidir. Dikey çatlaklar için: enjeksiyon uygulamasına alttan başlanır. Yatay çatlaklar
için: enjeksiyon uygulamasına sol taraftan başlanır.
Performans Bilgileri
-Viskozite (+25°C de)
Reçine:
817 mPa•S
		
Katalizör:
9 mPa•S
				
-Yoğunluk (+25°C de)
Reçine:
~ 1,07 ± 40 g/cm3
		
Katalizör:
~ 1,04 ± 40 g/cm3
-Reaksiyon süreleri *):
Köpürme başlangıcı:
+10 °C de: yaklaşık 100 sn.
		
+15 °C de: yaklaşık 60 sn.
		
+20 °C de: yaklaşık 25 sn.
		
+25 °C de: yaklaşık 10 sn.
Köpürme sonu:
+10 °C de: yaklaşık 4 dk. 50 sn.
		
+15 °C de: yaklaşık 3 dk. 40 sn.
		
+20 °C de: yaklaşık 2 dk. 30 sn.
		
+25 °C de: yaklaşık 50 sn.

-Not: Reaksiyon süreleri 35 g su, 150 g reçine ve %9 katalizör ilavesi ile belirlenmiştir.
Serbest genleşme: +15°C ila +25°C de: %800 – %1100*) Serbest köpürme durumunda: Reaksiyon süreleri, köpük miktarı ve su miktarına göre oluşan
köpük özelliklerine, çatlak kenarlarındaki yüzey özelliklerine,
ARKİM ARSEAL PUR FLEX basıncı dağılımına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Ambalaj
ARKİM ARSEAL PUR FLEXA-bileşeni : 25 kg metal kutu
ARKİM ARSEAL PUR FLEXB-bileşeni(Katalizör):2,5 kg metal kutu
Fiziki hali
- Poliüretan reçine – kahverengi/sıvı
Katalizör: sarımtırak/sıvı
Depolama Şartları
Orijinal ambalajı açılmaksızın 5°C ila 25°C kuru
ortamda 12 ay boyunca saklanabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARSEAL PUR SET / 3933

Tanımı
Çok düşük viskoziteye sahip olan, iki bileşenli, elastik, solventsiz, poliüretan enjeksiyon reçinesidir.
Uygulama alanı
-Üst yapılar, alt yapılar ve sanat yapılarının tüm alanlarında; su sızdıran çatlak, derz ve boşlukların su yalıtımı amacıyla doldurulmasında kullanılır.
-Kuru ve ıslak çatlaklara uygulanabilir.
-Reaksiyon reçinesi enjeksiyon sırasındaki her türlü koşulda iyi sonuç alınmasını sağlar.
-Reaksiyon reçinesi aynı zamanda enjeksiyon kanalları ve hortum sistemleri vasıtasıyla yapılan uygulamalar için uygundur.
Uygulama özellikleri
-Islak ve kuru çatlaklarda ve derzlerde reaksiyona girer.
-Su ile teması durumunda ARKİM ARSEAL PUR SET elastik bir kütle haline gelir ve yüzeyinde hafif köpük oluşur.
-Su olmaması durumunda yüzeyde köpürme meydana gelmez; malzeme kürünü tamamladığında elastik bir kütle haline gelir.
-Çok düşük viskoziteye sahiptir.
-Elastik su yalıtımı sağlar.
-Su ile temas reaksiyonu hızlandırır.
-İçme suyu uygulamaları için uygundur.
-1 veya 2 bileşenli enjeksiyon pompaları ile uygulanabilir.
-Kap ömrü:		
20-30 dakika
-İşleme süresi: 		
150 dakika 12 0C’de
		
90 dakika 25 0C’de
-Jelleşme süresi:
10 saat 12 0C’de
		
5 saat 25 0C’de
-Kür süresi:		
7 gün 12 0C’de
		
5 gün 25 0C’de
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +4 0C ile +350C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Tüm poliüretan reçineler neme duyarlıdır. Depolama sürünce ambalaj kapaklarının tamamen kapalı olmasına dikkat ediniz.
-Jelleşme ve kür süreleri sıcaklığa bağlıdır.
-Bileşenler arasındaki reaksiyon ortam, malzeme, zemin ve su sıcaklıklarından önemli ölçüde etkilenir.
-Ekipman ve pompaları temizlemek için su veya sulu maddeler kullanmayınız.
-Bu teknik bilgi föyünde net bir şekilde açıklanmamış olan uygulamalar ile ilgili olarak teknik servis departmanımıza başvurunuz.
Enjeksiyon uygulamasına 15 dakikadan fazla ara verilecek ise veya uygulama sonunda; pompa ve tüm ekipman uygun temizlik maddesi ile iyice
temizlenmelidir.
-Kürünü almış ARKİM ARSEAL PUR SET fizyolojik olarak zararsızdır.
-ARKİM ARSEAL PUR SET’in cilt ve göz ile temasından kaçının.
-Uygulama sırasında koruyucu gözlük, eldiven ve önlük giyin.
-Gözle temas halinde; bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
-Cilt ile teması halinde; bol su ile yıkayın.
-Dökülen reçineleri kum ile emdirerek, çevre şartlarına ve yerel yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

Uygulama
- A ve B bileşenleri kullanıma hazır, doğru hacimsel oranlarda ambalajlanmıştır.
-Malzeme iki bileşenli pompa (hacim olarak 1:1 karışım oranı) veya ön karıştırma işleminden sonra, tek bileşenli pompa ile uygulanabilir.
-Tek bileşenli pompa ile enjeksiyon uygulamasından önce, bileşenler en az 300 mm uzunluğunda bir mikser ile homojen bir karışım oluşuncaya kadar
iyice karıştırılmalıdır.
Enjeksiyon delikleri açılır.
-Enjeksiyon delikleri yağ içermeyen basınçlı hava ile tozdan arındırılır.
-Enjeksiyon pakerleri yerleştirilir.
-Bileşenler enjeksiyon noktasına akışı olan statik bir miksere ayrı olarak iletilir.
-ARKİM ARSEAL PUR SET uygun enjeksiyon ekipmanı ile enjekte edilmelidir. Dikey pozisyon: enjeksiyon uygulamasına alttan başlanır. Yatay pozisyon:
enjeksiyon uygulamasına sol taraftan başlanır.
-Karışan bileşenler reaksiyona girerek elastik bir poliüretan kütle oluştururlar.
-ARKİM ARSEAL PUR SET in iyice sertleşmesinden sonra, gerekli olması durumunda pakerler alınır ve delikler gerekirse beton yüzeyle aynı seviyeye getirilir.
Performans Bilgileri
-Viskozite (+20°C de): 		
A-Bileşeni: 320 mPa•S
B-Bileşeni			
: 300 mPa•S
Karışım			
: 90-92 mPa•S
Yoğunluk (+20°C de):		
A-Bileşeni: 0,96 kg/L
B-Bileşeni			
: 1,14 kg/L
Karışım			
: 1050 kg/m3
-Not: Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında(20 ± 2 0C ve %60 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup
farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı
ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir.
Ambalaj
- A-Bileşeni : 18,3 kg
B-Bileşeni: 21,7 kg
40 kg set
Fiziki hali
- A-Bileşeni: kahverengi/sıvı
B-Bileşeni: koyu kahverengi/sıvı
Depolama Şartları
Orijinal ambalajı açılmaksızın 5°C ila 25°C kuru
ortamda 12 ay boyunca saklanabilir.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

ARKİM ARSEAL PUR SET 3B / 3944

Tanımı
Yüksek hassasiyetli - solventsiz - iki bileşenli - poliüretan enjeksiyon reçinesi,
ARKİM ARSEAL PUR SET 3B suya karşı çok yüksek hassasiyet gösteren ve çok hızlı reaksiyona giren iki bileşenli poliüretan enjeksiyon reçinesidir.
Uygulama alanı
-ARKİM ARSEAL PUR SET 3B su sızdıran yumuşak zeminlerde, taş, beton, tuğla vb yüzeylerde sızdırmazlığı sağlamak ve sağlamlaştırma amacıyla kullanılır.
-Hafriyatlar, tüneller, su yapıları gibi alanlara su girişinin önlenmesi için kullanılır.
Uygulama özellikleri
-ARKİM ARSEAL PUR SET 3B su üstü ve su altındaki zor koşullarda yavaş ve hızlı akan suların oluşturduğu su basıncına karşı mükemmel su yalıtımı sağlar.
-Jelleşme süresi çok kısadır.
-Su ile temas ettiğinde köpürerek genleşir ve geride sertleşerek poliüretan bir tabaka oluşturur.
-Su olmaması durumunda köpürme meydana gelmez; malzeme kürünü tamamladığında çok yüksek fiziksel özelliklere sahip olur.
-Jelleşme süresinin ayarlanması için katalizör kullanılabilir.
Uygulama şartları
-Ortam sıcaklığı +5 0C ile +250C arası,
-Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
-Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Uyarılar ve Öneriler
-Tüm ekipmanı kullanımdan hemen sonra uygun bir malzeme ile iyice temizleyiniz. iş bitiminden sonra veya uzun bir ara verilmesi durumunda enjeksiyon
ekipmanı mutlaka temizlenmelidir. Malzemenin ekipman ve makine parçalarının içinde kuruyarak, tıkanmaya neden olmamasına dikkat edilmelidir.
Temizleme solüsyonunun parlama noktası +21 °C’yi aşmamalıdır. Temizleme işlemi aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır:
-Enjeksiyon ünitesi içinde kalan malzemeyi dışarıya pompalayınız.
-Üst bölmeyi solüsyon ile durulayarak temizleyiniz.
-Enjeksiyon pompasını, üst bölmeyi ve hortumları solüsyonla 5 ila 10 dakikalık dolaşımla temizleyiniz.
-Daha sonra temizlenen karışımı bir kaba pompalayınız ve tekrar solüsyon ile durulayınız.
-Pompanın uzun sure kullanılmaması durumunda, üst bölme ve hortumlar kızartma yağı ile doldurulmalıdır.
-Enjeksiyon ünitesi tekrar kullanılmadan önce yağ çıkartılmalıdır.
-Kürünü almış ARKİM ARSEAL PUR SET 3B fizyolojik olarak zararsızdır.
-Sıvı bileşen zararlıdır; Sembol Xn.
-Herhangi bir durumda ambalaj üzerindeki sağlık ve güvenlik tavsiyelerine göre hareket edilmelidir.
-Uygun koruyucu ekipman giyilmelidir.
-Uygulama alanı dışında kalan bölgeler ARKİM ARSEAL PUR SET 3B’nin etkilerinden korunmalıdır.
-Bu teknik bilgi föyünde net bir şekilde açıklanmamış olan uygulamalar ile ilgili olarak teknik servis departmanımıza başvurunuz.
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Uygulama Çözüm
Rehberi

Su izolasyon ürünleri teknik bilgi föyü

Uygulama
-ARKİM ARSEAL PUR SET 3B suyla veya susuz olarak reaksiyona girer. Su sızdıran bölgelere genellikle motorlu pompalar vasıtasıyla enjeksiyon memeleriyle
enjekte edilir.
ARKİM ARSEAL PUR SET 3B suyla teması durumunda güçlü olarak köpürür ve sertleşir. Su ile temas yoksa, yoğun bir poliüretan kütle oluşturur.
A ve B bileşenleri hacimce 1:1 oranında kullanıma hazır olarak bulunur ve karıştırmadan (ayrı olarak) uygulanır.
ARKİM ARSEAL PUR SET 3B suyla teması durumunda güçlü olarak köpürür ve sertleşir.
Jelleşme ve kür süreleri sıcaklığa bağlıdır. Bileşenler arasındaki reaksiyon; ortam, malzeme, zemin ve suyun sıcaklıklarından önemli ölçüde etkilenir.
Minimum uygulama sıcaklığı her iki bileşen için 5°C olmalıdır.
Ürün neme karşı duyarlıdır, depolama sırasında ambalajların sıkıca kapalı olmalarına dikkat edilmelidir.
1. Enjeksiyon delikleri açılır.
2.Enjeksiyon delikleri yağ içermeyen basınçlı hava ile tozdan arındırılır.
3. Enjeksiyon pakerleri yerleştirilir.
4. Bileşenler enjeksiyon noktasına akışı olan statik bir miksere ayrı olarak iletilir.
5. ARKİM ARSEAL PUR SET 3B uygun enjeksiyon ekipmanı ile enjekte edilmelidir. Dikey pozisyon: enjeksiyon uygulamasına alttan başlanır. Yatay pozisyon:
enjeksiyon uygulamasına sol taraftan başlanır.
6. Karışan bileşenler reaksiyona girerek sağlam bir
poliüretan kütle oluştururlar.
7. ARKİM ARSEAL PUR SET 3B’nin iyice sertleşmesinden sonra, gerekli olması durumunda pakerler alınır ve delikler doldurularak kapatılır ve gerekirse beton
yüzeyle aynı seviyeye getirilir.
Performans Bilgileri
-Viskozite (+23°C de) : 		
-Yoğunluk (+23°C de) :		
Eğilmede çekme dayanımı:		
Basınç dayanımı :		
Köpürme süresi:		
Jelleşme süresi :		

~ 210 mPa•S
~ 1120 Kg/m3
> 58 N/mm2
> 60 N/mm2
5-16 sn (+5°C / +25°C)
60-300 sn (+5°C/ +25°C)

Ambalaj
40 L (44 kg) set
Fiziki hali
-iki bileşenli poliüretan reçine/sarımtırak-kahverengi
Depolama Şartları
Orijinal ambalajı açılmaksızın 5°C ila 25°C kuru
ortamda 12 ay boyunca saklanabilir.
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