
 

 

CreteProof FLEX 535C 
Çimento ve Polimer Dispersiyon Esaslı, Negatif ve Pozitif Yönden 
Uygulanabilen İki Bileşenli Tam Esnek Su Yalıtım Malzemesi  
 
 

CreteProof FLEX 535C, çimento ve polimer dispersiyon esaslı, beton yüzeylerdeki nem, sızıntı ve yüzey sularına 

engel oluşturmak amacı ile geliştirilmiş, negatif ve pozitif yönde uygulanabilen iki bileşenli tam esnek su yalıtım 

malzemesidir. 
 

 

 İç-dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, 

 Tekstil endüstrisinde kullanılan yumuşak su (pH=3-7) depolama havuzlarında, 

 Klima havuzlarında, 

 Su depolarında, 

 Asansör çukurlarında, 

 Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında, 

 Temel su yalıtım sisteminin bir parçası olarak, harekete, titreşime ve hafifçe oturmalara duyarlı alanlarda, 

 Beton yüzeylerin karbonatlaşma, su ve buz çözücü tuzlara karşı korunmasında, 

 Temel perde betonlarındaki su yalıtımında, 

 Çiçeklik yalıtımında. 

 Teraslarda (üzeri korunmak şartı ile), 

 WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde. 
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CreteProof FLEX 535C, 35 kg’lık set olarak temin edilebilir. 

Bileşen A: 25 kg’lık polietilen takviyeli kraft torba 

Bileşen B: 10 kg’lık plastik bidon 

 

 

 

 

 

 

 Kolay hazırlanır ve uygulanır. Fırça ile uygulamaya ve püskürtmeye uygundur. 

 

  

 

 2 mm kalınlıktaki CreteProof FLEX 535C, 0,5 mm’ye kadar su yalıtım filesi ile takviye edildiğinde, 1,2 mm’ye 
kadar çatlak örter. 

 Çalışma süresi uzundur. 

 İçme suyu depolarında kullanılabilir. 

 Negatif ve pozitif yönden etkilidir (1 bar negatf – 1,5 bar pozitif). 

 Su buharı ve hava geçirimlidir. 

 Yüksek yapışma performansına sahiptir ve yapıştığı yüzey ile birlikte çalışır. 

 Büzülmez, çatlamaz. 

 Durabilitesi yüksektir ve donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır. 

 Hafif yaya trafiğine dayanıklıdır. 

 Yüksek yapışma performansı ve esnekliği sayesinde, deformasyondan etkilenmeden, şap ve seramik altında 
mükemmel bir su geçirimsiz tabaka oluşturur. 

 Hafif yaya trafiğine elverişlidir. 

 Atmosfer şartlarındaki karbondioksit ve klora karşı dayanıklıdır. 
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 Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

 

Özellikler  Sonuçlar 

Bileşen A Özel Çimento, Mineral Dolgular, Polimer 

Bileşen B Sıvı Polimer Dispersiyon 

Renk Gri-Beyaz 

Yapışma Mukavemeti 1,0 N/mm2 (28 gün) 

Çekme Dayanımı 0,64 N/mm2 (28 gün) 

Basınçlı Suya Dayanım 1 bar (negatif) – 1,5 bar (pozitif) 

Kapiler Su Emmesi (4 saat sonra)  0,1 gr 

Su Buharı Geçirimliliği 985 

Donma – Çözünme Direnci 50 çevrimden sonra deformasyon yok 

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı (+5°C) – (+25°C) 

Servis Sıcaklığı (-20°C) – (+80°C) 

Taze Karışım Kullanma Süresi 45 dakika 

Kullanıma Hazır Hale Gelme Süresi 7 gün (Su Geçirmezlik Dayanımı) 

Üzerinin Kaplanması 3 gün (Sıva veya Seramik) 

Karışımın Yoğunluğu 1,44 kg/lt 

 

 

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. 
CreteProof FLEX 535C Bileşen B, 0oC’nin altındaki sıcaklıklarda donar. 

 

 
 

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 varsa aktif su kaçakları CreteProof Plug ile 
doldurulmalı, CreteRep 670T ile tüm köşe ve kenarlara en az 4 cm yarıçapında pah yapılmalıdır. Uygulama 
yüzeyi iyice ıslatıp ıslak/kuru hale gelinceye kadar beklenmelidir. Uygulama sırasında kaplama malzemesi 
suyunu hemen kaybeder ve mat bir görünüş alırsa, yüzeyin yeterince ıslatılmadığı ya da hızlı kuruduğu anlaşılır. 
Bu gibi, havanın sıcak olduğu ya da malzemelerin rüzgarda kaldığı durumlarda yalnız ilk kat için karışmış 
malzemenin içerisine B bileşeninin %10’u kadar su ilave edilebilir. Aşırı emici yüzeyler için mutlaka uygun astar 
malzemesi kullanılmalıdır. 
 
Karıştırma: Sıvı bileşen B, temiz bir uygulama kovasına boşaltılıp, toz bileşen A yavaş yavaş ilave edilerek 400-
600 dev/dk’lık bir karıştırıcı ile homojen oluncaya kadar 3 - 5 dakika karıştırılır, 2 dakika dinlendirip tekrar 1 
dakika karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir. Karışıma su katmayınız. 
 
Uygulama: Hazırlanan CreteProof FLEX 535C karışımı suya doygun ve nemli görünümdeki yüzeye fırça yardımı 
ile iki veya 3 kat halinde uygulanır. Her bir kat uygulaması arasında 3-5 saat olmalıdır. 1. kat sertliğe ulaştıktan 
sonra 2. kat uygulanabilir. Her kattaki fırça uygulama yönü, birbirine zıt olmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 
ortam koşullarına göre değişir.  
 
 
 
 

TEKNİK BİLGİLER 

RAF ÖMRÜ 

KULLANIM TALİMATLARI 
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CreteProof FLEX 535C BİLEŞEN A BİLEŞEN B 

Karışım Miktarı 25 kg 10 kg 

Karışım Yoğunluğu 1,44 kg/lt 

    

 

 1.Kat: 1,50 kg/m2 

 2.Kat: 1,30 kg/m2 

 3.kat: 1,30 kg/m2 

 

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

 İkinci ve üçüncü kat kaplama uygulaması için bir önceki katın tamamen kurumuş olması gerekmektedir. 

 Geniş alanlar için püskürtme yöntemi ile uygulama yapılması tavsiye edilir. 

 CreteProof FLEX 535C, koruyucu ve su geçirimsiz bir kaplama oluşturur. CreteProof FLEX 535C’nin 
basınç altındaki suya direncinin derecesi, kaplamanın kalınlığına bağlıdır. 

 Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız. 
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ÖNLEMLER / SINIRLAMALAR 
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