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POLYUREA RAYSTON X5 
Sprey uygulamaları için su geçirmez genleşen poliürea  
 
 

 

POLYUREA RAYSTON X5, hacmini 3 ila 5 kat artıran, farklı yapıdaki yüzeylerdeki tüm boşlukları ve yükseklik 

farklarını doldurmaya yardımcı olan bir köpük membran sistemidir. Ürün iyi mekanik özelliklere sahiptir ve fazla 

yüke sahip olmayan bazı uygulama alanlarında son kat olarak su yalıtım membranı olarak ( Impertrans / Colodur 

/ Impertop Fast 2K, Impermax A ) kullanılarak kullanılabilir.  

Ürün Krypton Chemical tarafından üretilmektedir. 

 

 

• Şok emme kapasitesi gerektiren döşeme alanlarında 

• Köprü tabliyelerinde 

 

•  

 

• Çatılarda ( Fazla rüzgar yüküne ve üstünde 
herhangi bir yüke maruz kalmayan ) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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

 

Özellikler  Sonuçlar 

Malzemenin Yapısı-Bileşen A / Bileşen B 

 

Poliol/Poliamin Sıvı - Aromatik izosiyanat prepolimeri Sıvı 

 Renk - Bileşen A / Bileşen B 

 

Koyu Sarı / Açık Sarı 

Yoğunluk - Bileşen A / Bileşen B 1,08 gr/cm3  / 1,14 gr/cm3 

Alevlenme Noktası - Bileşen A / Bileşen B > 100°C / > 100°C 

Uçucu Olmayan İçerik - Bileşen A / Bileşen B %100 / %100           

Viskozite - Bileşen A / Bileşen B  20°C’de           1160 / 390           

Viskozite - Bileşen A / Bileşen B  50°C’de          230 / 125          

Karışım Oranı Ağırlıkça A=100, B=110 

Karışım Oranı Hacimce A=100, B=100 

Nihai Ürün Malzeme Yapısı Elastomerik katı köpük 

Nihai Ürün Yoğunluk  200 kg/m3 

Maksimum Uzama Oranı >  %125 

Gerilme Direnci 1.7 MPa 

Yırtılma Mukavemeti 7.7 N/mm 

Isıl Direnç 80°C'ye kadar kararlı 

Yangın Direnci 
B çatı t1 (Dış yangına maruz kalma testi).                                                

Harici yangına maruz kalma testi (EN 13501-5:2019'a göre) 

 

 

 

• Poliüretan yalıtım köpükleri bir çatıdaki hemen hemen her tür malzemeye mükemmel şekilde yapışır. 

• şekilde yapışır..               

 

•  

 

• Hacmini 5 kata kadar arttırabilir. 

• Sıcak tasarımlı membrandır. 

• Ekonomik açıdan çok ilginç yeni bir çözüm içerir. 

 
 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI 

TEKNİK BİLGİLER 
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Bileşen A: 186 kg’lık metal kaplarda temin edilebilir. 

Bileşen B: 210 kg’lık metal kaplarda temin edilebilir. 

 

 

Üretim tarihinden itibaren 6 aydır. 10°C - 30°C derece aralıkları arasında kapalı konteyner ambalajında 
muhafaza edilmelidir. 

 

 
 

İyi bir penetrasyon ve yapışma elde etmek için; temiz ve kuru, tozdan, gevşek parçacıklardan, yağlardan, organik 
kalıntılardan veya şerbetten arındırılmış yüzey gerekmektedir. 
Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı 10°C ile 40°C arasında olmalıdır ve nem oranı %1,5'ten az olmalıdır. 
Makineye yüklenmeden önce her iki bileşeni uygun karıştırma ekipmanı kullanarak ayrı ayrı karıştırın ve 
homojenleştirin. A bileşenine gerekli Pigment Spreyi ekleyin ve yüklemeden önce karıştırın. Gerekli uygulama 
sıcaklıklarına kadar ısıtırken her iki bileşeni de yeniden sirküle edin. 
POLYUREA RAYSTON X5, 2 bileşenli sıcak püskürtme ekipmanı kullanılarak uygulanmalıdır. Önerilen 
sıcaklıklar: 
• Bileşen A: 60°C 
• Bileşen B: 60°C 
Basınç 100-120bar'a ayarlanmalıdır. 
Önerilen püskürtme tabancası: Master II tipi (Gama) 
İyi bir sonuç için, önerilen miktarı (her projeye özel) art arda iki kat halinde uygulayın: ilk çok ince kat (150-250 
gr/m2) olarak ve istenen miktarın geri kalanı ilk kat uygulamasından 5-10 dakika sonra uygulanmalıdır. 
Astarlama : 
Gözenekli olmayan yüzeylerde başka astarlara gerek yoktur. Yüzeyler temiz olmalı, yağsız ve gevşek 
malzemelerden arındırılmış olmalıdır. 
Bir miktar nemli gözenekli yüzeylerde, yüzeyin nem astarı veya Primer GC ile kapatılması önerilir. 
POLYUREA RAYSTON X5 neme karşı hassastır. Kabarcık oluşumunu önlemek için yalnızca tamamen kuru 
yüzeylere püskürtün.  
POLYUREA RAYSTON X5, uygulamadan birkaç saniye sonra dokunulabilecek derecede kürleşir. 

 

 

• Boş kaplar, dolu gibi aynı önlemler alınarak kullanılmalıdır. 

• POLYUREA RAYSTON X5'in B Bileşeni izosiyanatlar içerir ve Bileşen A, yanıklara neden olabilecek 
aşındırıcı poliaminler içerir. 

• Bu ürün endüstriyel ve profesyonel kullanım içindir. ‘’Kendin Yap Tarzı’’ uygulamalar için kesinlikle uygun 
değildir. 

• Genel bir kural olarak, uygulama yapılırken iyi bir havalandırma, koruyucu giysi ve solunum koruması 
gereklidir.  

• Bileşen A ve B, inert bir malzeme elde etmek için 1/1 oranında karıştırılabilir, ancak tehlikeli bir ısı 
oluşumunu önlemek için asla 5 litreden büyük hacimlerde olmamalıldır.  

• POLYUREA RAYSTON X5, aromatik izosiyanat bazlı bir üründür. Güneş ışığı altında renk değişimi 
beklenebilir. Bu değişiklik mekanik özelliklerini etkilemez, ancak poliürea, poliüretan veya poliaspartik içeren 
bir sonkat şiddetle tavsiye edilir. 

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