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CreteProof FLEX 710B 
Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Bazlı  
Tek Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi  

 

CreteProof FLEX 710B, toprak ile temas eden yapıların yalıtımlarında kullanılan tek bileşenli, bitüm emülsiyon 

modifiyeli kalın kaplama örtüsüdür. 

EN 15814’e uygundur. 

 

 

• Toprak temaslı yapılar ve perde duvarlar 

 

•  

 

• Islak alanlarda istinat duvarları 

• Su basıncına maruz kalan diğer yapıların geçici veya 
kalıcı korunması ve sızıntı suyunun izolasyonu 

• Yapıştırma yalıtımı ve drenaj levhası amaçları için 
uygundur. 

• Zeminler, temeller, balkonlar, teraslar  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Özellikler  Sonuçlar 

Renk Kahverengi (kuruduğunda siyah) 

Yoğunluk 1,10 kg/L 

Katı madde içeriği (%) 62 ± 2 

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) – (+30°C) 

Kullanım süresi 1 – 2 saat 

Yağmur Dayanımı ~ 48 saat 

Kuruma Süresi En az 24 saat 

Su Geçirimsizlik 
EN 15820 Süre: 24 saat Basınç: 0,075 Bar 

Kuru film kalınlığı ≥ 3 mm (Filesiz) - W1 

Çatlak Köprüleme EN 15812 Köprülenen Çatlak : ≥ 2 mm - CB2 

Yağmur Direnci EN 15816 Uygulamadan 24 saat sonra yağmurlama yapılmıştır - R1 

Yangın Sınıfı EN 13501-1 Euroclass E 

 

 

CreteProof FLEX 710B, 30 kg’lık kova olarak ve bir palette 18 adet kova bulunacak şekilde temin edilebilir. 

• Fırça ile uygulamaya ve püskürtmeye uygundur. 

•  

 

•  

 

• Solvent içermez su bazlı üründür. Çevre dostudur. 

• Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. 

• Eksiz komple bir kaplama sağlar. 

• Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir. 

• Uygulandığı yüzeye iyi yapışır. 

• Toprak temaslı yapı bölümlerini, nemden, kılcal ve sızan sulardan, basınçsız sulardan ve su birikintilerinden 
uzun ömürlü şekilde korunmasını sağlar. 
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Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve nemsiz ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan raf ömrü 2 
yıldır. 

 

 
 
CreteProof FLEX 710B’in uygulama araçları; karıştırıcı, fırça, mala, koruyucu ekipmanlardır. 
Yüzey Hazırlığı: Ürünün uygulanacağı yüzey mutlaka sağlam, kuru, temiz olmalıdır. Islak veya dona maruz kalmış 
yüzeylerde, yüzey kuruyana kadar uygulama yapılmaz. Yüzey toz, yağ, boya, kir gibi yapışmayı önleyen 
maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeyde bulunan serbest ve hareketli tabakalar sabitlenmeli yahut yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yüzeyinde ürünün yapışmasını engelleyebilecek ve sonrasında kabarcıkların 
oluşmasına neden olabilecek gözenekler, çatlaklar, bozukluklar var ise tamir harçları ile düzeltilmelidir. 
Karıştırma: Karışım homojen bir solüsyon haline gelene kadar yavaşça 400-600 dev / dk hızla karıştırılmalıdır. 
Karışım 1-2 saat içinde kullanılmalıdır. 
Uygulama ve Kaplama: Hazırlanan karışım fırça, mala veya sprey ile an az 2 kez uygulanmalıdır. İlk kat 
uygulandıktan sonra ikinci kat uygulaması için tam kuruma gerçekleşmelidir. Tam kuruma sağlandığında ikinci katın 
uygulamasına aynı şartlarda devam edilir. İkinci kat, birinci katta dik olacak şekilde uygulanmalıdır. Verilen tüketim, 
2 kat için toplam tutardır. 

 

 
 

1 mm kuru film kalınlığı elde etmek için yaklaşık 1,5 kg/m2 uygulanmalıdır. 

Kullanım Alanı Kuru Tabaka Kalınlığı Dozaj 

Neme maruz kalan zeminler 3 mm 4,5 ila 5 Kg/m² 

Geçici süreli basınçlı suya maruz zeminler 3 mm 4,5 ila 5 Kg/m² 

Sürekli basınçlı suya maruz kalan zeminler 4 mm Yaklaşık 6 Kg/m² 
 

Verilen dozajlar, 2 kat için toplam miktarlardır. 
 

 

• CreteProof FLEX 710B’in uygulanmasından sonra, ürünün UV ışınlarından korunması için uygun bir şekilde 
kapatılması gerekir. 

• İlk uygulama sonrasında ürün tam kuruyana kadar yağmur, su, toz, doğrudan güneş ışığı, güçlü hava akımı ve 
dona karşı korunmalıdır. 

• Uygulama sonrasında fark edilen çukur veya boşluklar, ürün tamamen kurumadan doldurulamaz. Uygun ısı 
yalıtımı ve drenaj plakası ile kaplama korumasından sonra dolum yapılabilir. 

• Yağmurlu havalarda veya yağma olasılığı olduğu durumlarda uygulanmamalıdır. 

• Uygulama, su yapısıyla temas halinde olan kısımda olmalıdır. 

• Kür malzemesi soğuk havalarda daha yavaş kuruyacaktır. İkinci kat uygulamasından önce ilk kat 
uygulamasının tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. 

• Uygulama sıcaklığının (+5°C) – (+30°C) arasında olmasına dikkat edilmelidir. 

• Kullanılan aletler ürün kurumadan önce su ile temizlenmelidir. Kuruyan malzemenin temizliği solvent ile 
yapılabilir. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız. 
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