
 

 

CreteProof FLEXTAPE 
Genleşme ve İnşaat Derzleri ile Çatlaklar için Yüksek Performanslı 
Sızdırmazlık Bandı 

 

 

 

CreteProof FLEXTAPE, son derece dayanıklı, hava koşullarına, UV ışınlarına ve kimyasal maddelere karşı mükemmel 

bir dirence sahip FPO esaslı bir sızdırmazlık bandıdır. Uygun bir yapıştırıcı kullanılarak alt tabakaya yapıştırılır. 

 

 

 Beton yapılarda çatlakların yanı sıra genleşme ve inşaat derzlerinin köprülenmesi ve sızdırmazlığında kullanılır. 
 

 

 

 CreteProof FLEXTAPE sistemi, bir karşı basınç yapısı ile birlikte kullanılarak aktif taraftaki ve pasif taraftaki 

hidrostatik basınca dayanıklıdır. 0,3 bara kadar negatif bir su basıncında, karşı basınç yapısına gerek yoktur. 

 Dayanıklı ve esnektir. 

 Bant kalınlığına ve esnek bölgenin genişliğine bağlı olarak yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. 

 Termal kaynak sayesinde su geçirmez ve güvenlidir. 

 

 

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

 

Özellikler  CreteProof FLEXTAPE 

Kimyasal yapısı FPO esaslı 

Yüzey yapısı Pürüzsüz - Kenarları delikli 

Malzemenin rengi Gri 

Su basıncına karşı direnç (bar) > 4 

Yırtılma direnci (MPa) > 10 

Kopma uzaması, yanal (%) > 800 

Sıcaklık Dayanımı (-30°C) – (+90°C) 

UV direnci var 

 

 

 

20 metrelik rulo halinde temin edilebilir.  

 

En        (mm) 100 150 150 200 200 300 300 500 500 

Kalınlık (mm) 1 1 2 1 2 1 2 1 2 

Boy        (m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 

 
 
Serin ve kuru ortamda, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında 
üretim tarihinden itibaren sınırsızdır. 
 

 
 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI 

TEKNİK BİLGİLER 

AMBALAJLAMA 
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Yüzey Hazırlığı: Kaplama yapılacak olan beton yüzeyler (beton,şap,sıva) her türlü kirden, yağdan ve tozdan 
arındırılmalıdır. Yüzeydeki pürüzler düzeltilmelidir. 
Uygulama Yöntemi: Yapıştırıcıyı çatlak ve derzlerin her iki tarafına da mala veya dişli tarak ile ilk kaplama olarak 
uygulayınız. Çatlaklarda, konstrüksiyonda veya genleşme derzlerinde, yeterli genişlikte bir genleşme bölgesinin 
yapıştırıcısız bırakılması önerilir. Uygulamalar için EGECRETE teknik servisine danışınız. CreteProof FLEXTAPE'i 
yapıştırıcının içine hava boşlukları kalmayacak şekilde sıkıca bastırınız. Beklenenden daha büyük bir hareket olması 
durumu için esnek bölgedeki bantta bir miktar gevşek bölge bırakılması önerilir. Son kaplamayı mala ile düzeltiniz. 
Herhangi bir üst kaplama yapılması gerekirse, yapıştırıcının üstüne kuru kuvars kumu serpilmelidir. 
Bindirmelerde kaynak yapılması: Sıcak hava kaynağı tüm CreteProof FLEXTAPE bağlantılarının esnekliğini sağlar. 

Kaynak sıcaklığı 320 ° C’dir. Minimum bindirme 5 cm olmalıdır. Kaynak yapmadan önce, temas alanını zımpara kağıdı 
ile pürüzlendiriniz. 

 

 

 Sürekli yük altında izin verilen maksimum genişleme, bandın kalınlığına ve bağlanmamış esnek bölgenin 
genişliğine bağlıdır. 

 CreteProof FLEXTAPE'i sac metal, kauçuk paspas veya polistiren levhaları gibi uygun araçlarla uygulama 

sırasında olası mekanik hasarlara karşı koruyunuz. 

 CreteProof FLEXTAPE'i 90 ° C'yi aşan ısıya karşı koruyunuz. 

 Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız. 
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KULLANIM TALİMATLARI 

ÖNLEMLER / SINIRLAMALAR 
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