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CreteProof Swell R / P 
Yapıların ve soğuk derzlerin su yalıtımı için su ile genleşen  
Akrilik Polimer Esaslı Halka ve Tıkaç 

 

 

CreteProof Swell R / P yeni nesil yüksek performanslı akrilik polimer esaslı genişleyen halka ve tıkaçtır. Su ile 

temas ettiğinde %900'e kadar genişleyebilir. Tamamen kuru durumdayken, CreteProof Swell R / P orijinal 

kurulum boyutuna küçülür ve ıslandığında yeniden genişler.  
 

 

 İnşaat derzleri 

 

 Tünellerde 

 

  

 

 Kanalizasyon ve menholler 

  

 

 Soğuk derzler  Arıtma tesisleri 

 Tünellerde beton kaplama derzleri 

  

 Temel-perde beton birleşimleri 

   Kazıklı temeller 

 

 

 

 

 

 

 PVC boru giriş çıkışları 

 Segment betonların ve kablo kanallarının birleşim derzleri  Beton elemanlar arasındaki inşaat derzleri 

 

 

 Kolay uygulama 

 Suyla temas halinde hızlı şişme 

 Boşlukları ve çatlakları şişerek doldurma 

 İşçilik avantajı 

 Çeşitli yüzeylere uygulanabilirlik 

 Birçok kimyasala dayanıklılık 

 Yüksek sıcaklıkta da boyutunun stabil olması 

 Ekonomik 

 Kaynak gerektirmez 

 Tuzlu suda dahi kullanılabilir. 

 

 

25°C’de Fiziksel Özellikler 

Tipik Özellikler  CreteProof Swell R / P 

Cinsi Akrilat (Akrilik Polimer) esaslı 

Yoğunluk 1.40 g/cm3 

Renk Kırmızı 

Sertlik (Shore) 50 

Tıkaç Boyutları 22mm - 26 mm 

Halka Boyutları İç çap 24 mm - Dış çap 55 mm 

Su basıncı dayanımı (14 günlük) 7 bar 

Uygulama sıcaklığı -10°C / 50°C 

Hacimce genleşme (7 günlük) Yaklaşık % 300 

Uzama değeri (TS ISO 37) Medyan değer %553 

Gerilme direnci (TS ISO 37) Medyan değer 2.1 MPa 

 
Genleşme derecesi CaCO³ ve tuz içeriğine göre etkilenir. Bentonit izi içermez 
 
 
 

TEKNİK BİLGİLER 

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI 

TEMEL UYGULAMALAR 

AÇIKLAMA 
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5 mm x 20 mm - 20 metre rulo 140 metre koli içinde, 

10 mm x 20 mm - 10 metre rulo 70 metre koli içinde, 

20 mm x 25 mm - 5 metre rulo 25 metre koli içinde temin edilebilir. 

Özel çaplar için EGECRETE Yapı Kimyasalları A.Ş. Satış bölümü ile irtibata geçiniz. 

 

 

CreteProof Swell R / P, orijinal nem geçirmez ambalajında serin ve kuru koşullarda güneş ışığından uzakta kolayca 
saklanabilir. 

 

                     
 

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey düzgün olmalıdır. Yüzeyin düz ve boşluksuz olmasını sağlayınız. 
Yüzeyin çakıl, delik, çatlak boşluğu, toz ve yapışmayı önleyecek malzemelerden arındırılmış olması önemlidir. 
Gerekirse sinterlenmiş tabakaları mekanik aşınma ile temizleyiniz. Genleşme bandının uygulanması sırasında yüzey 
nemli olabilir, fakat su birikintilerinden ve damlacıklarından kaçınılmalıdır. Sızdırmazlık contası taze beton yüzeyine 
yerleştirilecekse yüzeyin düzleştirilmesi önerilir. 

Ürünün Uygulanması: CreteProof Swell R / P’yi istenilen uzunluklarda kesiniz. Genleşen contayı geçirimsiz bir 
montaj yapıştırıcısı olan CreteProof Swell BOND ile tutturunuz. Hazırlanan yüzeyi tamamen montaj yapıştırıcısı ile 
kaplayınız ve genleşen contayı yapıştırıcı altından sızana kadar üzerine bastırınız. Beton dökümü, bu işlemden en 
az 8 saat sora yapılmalıdır. CreteProof Swell R / P için beton pas payı en az 8 cm olmalıdır. Alternatif olarak 
genleşen conta çelik çiviler yardımı ile de tutturulabilir (1 metrede min. 5 çivi). Boşlukların oluşmasını önlemek için 
genleşme bandının tamamen yüzeyle temas ettiğinden emin olunuz. 

Su durdurucu derzler 50 mm bindirme boyu sağlanarak yapılabilir. 

                      

 

 Teknik sebeplerden dolayı ürünün rengi paketler arasında farklılık gösterebilir. 

 CreteProof Swell R / P betona gömülmeden önce suya maruz kalmamalıdır, 24 saat boyunca korunmalıdır. 

 Hareketli derzlerde CreteProof Swell R / P’yi kullanmayınız. 

 Hızla artan yeraltı sularının olduğu yerlerde ürünün gerekli şişme zamanı nedeniyle hemen bir sızdırmazlık mümkün 

değildir. 

 CreteProof Swell R / P tamamen kurutulduğunda eski boyutuna geri döner ve yeniden ıslandığında tekrar şişer. 

 Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız 
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