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NW-1K / Bitüm Esaslı
Solvent Bazlı Likit Membran
Ürün Tanımı
Kauçuk esaslı soğuk uygulamalı solvent bazlı
likit su yalıtım malzemesidir.
Kullanım Alanları
Zemin nemi ve sızıntılara karşı temellerde,
İstinat ve duvarlarında
Galeri, drenaj ve temel kazılarında,
Betornarme teras çatılarda, balkonlarda, su
kanalları ve gizli derelerde, kaplama altında
Havuzların suya ve rutubete karşı
izolasyonunda kaplama altında kullanılır.
Avantajları
Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir.
Eksiksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası
oluşturur.
Çok elastiktir.
Kullanıma hazırdır.
Soğuk uygulanmalıdır.
Isıtma gerektirmez.
Çabuk kurur.
Yüzeyin Hazırlanması
Uygulanacak yüzeyde ürünün yapışmasını
engelleyen her türlü pis, kirli vb. zemin
temizlenmelidir.
Gerekli hallerde basınçlı su ve sabunlu ılık su
kullanılmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzey nemsiz, kuru ve
temiz olmalıdır.
Uygulama yapılacak terasların ve yüzeylerin
göllenme yapmayacak bir eğime sahip
olması gerekir.
Uygulama Detayları
Uygulama yapılacak yerin sadece su ile
temas edecek tarafına uygulanır.
Hazır bir malzemedır
Mala ile uygulama kıvamındadır.

Fırça, gelberi ve basınçsız püskürtücülerle
inceltilerek uygulanabilir.
Kuvvetli yapışma sağlamak, tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için
astar olarak (Newran Markalı Solvent Bazlı
Astar) kullanılır.
Katlar arası uygulamada hava şartlarına bağlı
olarak en az bir gün beklenir.
Katlar arası uygulama yapılırken ikinci kat
uygulama ilk katın çarprazına yapılır.
İyi bir su yalıtımı için tabliyelerde ﬁleli 2 kat
uygulama gereklidir.
Daha yüksek basınçlara dayanması için
polyester keçe, ﬁle, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek mükemmel sonuç elde
edilir.
Bünyesindeki solventin buharlaşmasından
sonra sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde
yapışarak suya karşı dayanıklı ve süper bir
tabaka oluşturur.
İnceltme
Fırça ile uygulamak istediğinizde inceltmek
için kova başına 1lt. selülozik tiner yeterlidir.
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Uygulama Şartları
Üstü kapalı mekanlarda +5 - +35°C
sıcaklıklarda ve üst üste en fazla 3 kat kova
dik bir şekilde depolanmalıdır.
Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları
gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları
için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.
Uygulama bitiminde kalan ürünün kapağı
kapatılmalıdır.

Teknik Bilgi
Görünüm
Uygulama Sıcaklığı
Dokunma
İlk Kuruma
Son Kuruma
2 Kat Uygulama
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Uygulama Aletleri
Mala, fırça, eldiven, maske, gözlük
Uyarılar & Öneriler
Kesinlikle yabancı malzemeler ilave
edilmemelidir.
Su ile kesinlikle inceltme yapmayınız.
Direk ateş ile temas ettirmeyiniz.
Solvent içerdiğinden uygulama sırasında
sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım
üretibilecek aletler kullanılmaz.
Kova kapağı açık bırakılmamalıdır.
Göze ve cilde temas ettirmeyiniz.
Kesinlikle dilatasyon amaçlı bağlantı
ekipmanlarında kullanılmaz.

Teknik Bilgiler 20°C’de ve hava sıcaklığı %65 bağıl nem ortamına göredir.

Siyah Likit
+5°C / +35°C
12 saat
24 saat
48 saat
24 saat

Tüketim

Ambalaj

Raf Ömrü

Renk

Her sürüşte 600 gr/ m²
iki kat uygulama yapılmalıdır.

18 kg. Teneke

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 1 yıl

Siyah

