
Ürün Tanımı
Su yalıtımında astar olarak kullanılan solvent 
bazlı bitüm emülsiyonudur.

Kullanım Alanları
Binaların temel ve bodrum perdelerinde,
Nem geçirimsizlik malzemesi olarak,
Teras, çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya 
nemli detaylarda su yalıtım malzemesi 
olarak,
Bitümlü kaplamalar altına astar olarak

Avantajları
Kolay ve hızlı uygulanır.
Derzi yoktur, ek oluşturmaz, kalıcı nem ve su 
geçirmeyen bir kaplama oluşturur.
Düşey yüzeylerde akma yapmaz.
Kullanımı pratiktir.

Yüzeyin Hazırlanması
Yalıtım yapılacak yüzeylere astar uygulama-
dan önce yüzey düzgünlüğü, yüzey kuruluğu 
ve temizliği yeterli bir eğim şapının olduğu 
kontrol edilmelidir.
Sivri uçlar ve köşeler yuvarlanmalıdır.

Uygulama Detayları
Kullanıma hazırdır.
Kapağı açtıktan sonra uygulama yapılabilir, 
fakat gerektiği taktirde (ürün üretim tarihin-
den itibaren 5-6 ay sonrasında uygulamalar-
da, ürün viskozitesinin yükselmesi durumun-
da) 300-400 devir/dak. karıştırıcı ile 3-4 dk. 
karıştırılması ürünü uygulamaya elverişli 
hale getirir.
Metrekareye 400 gr. olacak şekilde fırça veya 
tabanca ile yüzeye uygulanır. Tam kuruma 
oluncaya kadar beklenir.
Gerekli olduğu taktirde 3/1 oranında su ile 

inceltilerek kullanabilirsiniz.
İklim koşullarına bağlı olarak yaklaşık 12 
saatte kurur.
İki kat uygulamalarda ilk kat tam kurumadan 
diğer kat sürülmemelidir.
Membran yapıştırma işi astar tamamen 
kuruduktan sonra başlatılır.

İnceltme
Isıtma ve inceltme gerektirmez.
Soğuk uygulanmalıdır.
Su ile 1/3 oranında inceltilip uygulanır.

Depolama
Üstü kapalı mekanlarda 0-35 °C sıcaklıklarda 
ve dik bir şekilde depolanmalıdır. 
Eğer açıkta uzun bir süre depolanmaları 
gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları 
için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.

Su Bazlı Bitüm Astar

Newran ———— Su Yalıtım Sistemleri 162



162

Uygulama Aletleri
Fırça, rulo, püskürtme tabanca 

Uyarılar & Öneriler
İkinci katın da tam kurumasını sağladıktan 
sonra bitümlü kaplamanın üzeri güneş, don, 
yağmur, görmeyecek şekilde inci bir şap 
örtüsü, polistren tabaka, drenaj levhaları gibi 
örtülerle kapatılmalıdır.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak 
tutulmalı, göz ve deri ile temasında su ile 
iyice yıkanıp doktora başvurulmalıdır.
Kanalizasyona kesinlikle dökmeyiniz.
Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler 
kurumamış ve üzerindeki ürünler henüz 
taze iken su ile temizlenmelidir.
Kuruduktan sonra ise temizleme işlemi 
tiner ile yapılmalıdır.
Kova kapağı açık bırakılmamalıdır.
Göze ve cilde temas ettirmeyiniz.

17 kg. Teneke

Ambalaj

Siyah

RenkRaf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 
üretim tarihinden itibaren  1 yıl

Yüzeye bağlı olarak tek
katta 400 gr. / m²
iki kat uygulama yapılmalıdır.

Tüketim

İçerik
İnceltme
Karışım Yoğunluğu
Uygulama Sıcaklığı
Kuruma Süresi
Tam Kuruma

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)’de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.Teknik Bilgi
Bitüm emülsiyonu 
Su ile 1/3 oranında inceltilir.
1-1,2 g/ml
+5°C / +35°C
12 saat
24 saat 
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