
 

 

CreteProof 500CR 
Çimento Esaslı, Kapiler Etkili, Kristalize Su Yalıtım Malzemesi  
 
 

CreteProof 500CR, çimento esaslı eski ve yeni yapılarda yüzey sularına karşı beton üzerine negatif ve pozitif 

yönden uygulanan kesin ve kalıcı çözüm getirmek için geliştirilmiş, kapiler etkiye sahip tek komponentli su yalıtım 

malzemesidir. 
 

 

 İç ve dış mekanlarda 

 Yatay ve düşey uygulamalarda 

 Su depolarında 

 Temel, perde ve istinat duvarlarında 

 Asansör çukurlarında 

 Bodrum katlarında 

,

 

 Yalnız su ile karışır. 

 Kolay ve hızlı uygulanır. 

 Çalışma süresi uzundur. 

 Negatif ve pozitif su basıncına karşı dayanıklıdır. 

 Beton yüzeylerde hidrofobik ve kapilar özelliği sayesinde su geçirimsizliği sağlar. 

 Betonu ve donatıyı korozyondan korur. 

 Su buharı geçirimlidir. 

 Donma ve çözünme etkisine karşı dayanıklıdır. 

 İçme suyu depolarında kullanılabilir. 

 Oluşturduğu kristaller çözünmez, yüzeyden ayrılmaz ve eskimez. 

 Negatif yönden yapılabilecek en ekonomik çözümdür. 

 

 

 Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

 

Özellikler  Sonuçlar 

Malzemenin Yapısı Çimento, Mineral Dolgular, Özel Katkılar 

Renk Gri 

Basınç Dayanımı 28.gün: ≥15 N/mm2 

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı (+5°C) – (+35°C) 

Servis Sıcaklığı (-20°C) – (+80°C) 

Taze Karışım Kullanma Süresi 20 dakika 

Karışımın Yoğunluğu 2,00 kg/lt 

 

 

 

CreteProof 500CR, 25 kg’lık kraft torba olarak temin edilebilir. 

 

 

 

 

 

 
 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI 

TEKNİK BİLGİLER 
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Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve nemsiz ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan raf ömrü 
1 yıldır. 
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak rutubetsiz ortamda saklanmalı ve 1 hafta içerisinde kullanılmalıdır.  

 

 
 

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak olan yüzey sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, , aderansı zayıflatacak 
her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmiş olmalı ve yüzeyde gevşek parçacıklar 
olmamalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılmalı ve oluşan boşluklar CreteRep 670T ile tamir 
edilmelidir. Varsa aktif su kaçakları CreteProof Plug su tıkacı ile doldurulmalı, CreteRep 670T ile tüm köşe ve 
kenarlara en az 4 cm yarıçapında pah yapılmalıdır. Uygulanacak yüzey bir gün önceden suya iyice doyurulmalı 
ve uygulamadan önce yüzey nemli olmalıdır. 
 

Karıştırma: Temiz bir uygulama kovasına CreteProof 500CR boşaltılıp üzerine karışım suyu eklenmelidir. 

Tersine bir işlem yapılmamalı ve 20 dk içerisinde kullanılabilecek kadar malzeme hazırlanmalıdır. CreteProof 
500CR üzerine karışım suyu yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 dev/dk’lık bir karıştırıcı ile homojen oluncaya 

kadar karıştırılır, 2 dakika dinlendirip tekrar 1 dakika karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.  
 

Uygulama: CreteProof 500CR önceden nemlendirilmiş yüzeye fırça yardımı ile uygulanır. Birinci kat suyunu 

kaybetmeden ve kristalleşmeler başlamadan, yeterli sertliğe ulaşmış ise, ikinci kat uygulanabilir. Bu süre ortam 
sıcaklığına bağlı olarak 3-5 saat olarak düşünülebilir. Katlar arasındaki uygulama süresi 6 saatten kısa olmalıdır.  
 

 

 

CreteProof 500CR 1 kg toz ürün için 25 kg toz ürün için 

Karışım Suyu Miktarı Yaklaşık 0,25 litre Yaklaşık 6 – 6,50 litre 

Karışım Yoğunluğu 2,00 kg/lt 

    

 

 1.Kat: 1 kg/m2 

 2.Kat: 1 kg/m2 

 

 Uygulama sıcaklığının (+5°C) – (+25°C) arasında olmasına dikkat edilmelidir. 

 Uygulama sonrasında malzemenin üzerine kür malzemesi uygulamayınız ve malzemenin üzerini 5-7 gün 
süreyle ıslak tutunuz. 

 Su depolarında uygulamadan 24 saat sonra depo doldurulmalı kristal oluşumu ve nüfuz etme derinliği 
artırılmalıdır. 

 Malzeme 24 saat direkt güneş ışığından ve rüzgârdan korunmalıdır. 

 Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız. 
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