
harçlar› veya epoksi tamir
harc› ile onar›l›r.

● Tüm iç köflelerde kireç
içermeyen yap›sal tamir
harc› ile bal›k s›rt› pah ya-
p › l › r .

● D›fl köfle dönüfller me-
kanik yöntemlerle yuvarla-
t › l › r .

● Yüzeydeki segregasyon-
lar, boflluklar ve  aç›lan tüm delikler ki-

reç içermeyen yap›sal tamir harc› veya
epoksi tamir harçlar› ile doldurulur.

● Uygulamaya bafllamadan 24 saat ve
2 saat önce yüzey tam olarak su-
ya doyurularak nemlendirme ifl-
leminin yap›l›r. Uygulamadan ön-
ce yüzeyde göllenmifl su olma-
mas›na dikkat edilir.

● Yüzey haz›rl›¤›n›n yap›lmas›n›
takiben, üretici firman›n tavsiye
etti¤i miktar ve oranlarda; s›v› bi-
leflen temiz bir kaba dökülerek
düflük devirli (400-600 d/d) bir
kar›flt›r›c› ve kar›flt›r›c› uç yard›m›yla ka-
r›flt›r›l›rken, toz bileflenin homojen, to-
paks›z, hava kabarc›¤› sürüklenmemifl
bir kar›fl›m elde edilebilmesi için yavafl
bir flekilde ilave edilir. 3 dakika kar›flt›r›l-
d›ktan sonra 5 dakika dinlendirilir.

● Suya doyurulan yüzey henüz nemli
iken ilk kat çimento esasl› sürme su ya-
l›t›m› malzemesi, sert k›ll› izolasyon f›r-

● Uygulama ; beton, kireçsiz s›va, flap
gibi mineral esasl› ve sa¤lam yüzeyler
üzerine yap›l›r. 

● Kireçli s›va, ya¤ emmifl flap vb. gibi
kaplamalar uygulamadan önce kald›r›l›r.

● Uygulama yap›lacak yüzey, öncelikle
çimento flerbeti, kir, ya¤, gres, boya,
pas, kal›p ya¤›, tuz kusmas› gibi aderan-
s› azaltacak yabanc› maddelerden ve
yap›flmay› önleyici gevflek parçac›klar-
dan ar›nd›r›l›r.

● Aderans› düflük yüzeylerde mekanik
yöntemlerle yüzey pürüzlendirilmesi
y a p › l › r .

● Yüzeydeki ç›k›nt›, kal›p izleri vb. kes-
kin ç›k›nt›lar,  mekanik yöntemlerle dü-
z e l t i l i r .

● Yüzeydeki demirler,  yüzeyden 1 cm.
afla¤›da kalacak flekilde derinden kesilir.

● So¤uk derzler ve hareketsiz çatlaklar
"U" fleklinde ve 2-3 cm. derinli¤inde
aç›larak kireç içermeyen yap›sal tamir

ças› ile föyünde belirtilen  sarfiyatta uy-
g u l a n › r .

● ‹lk kat›n hava flartlar›na ba¤l› olarak
kurumas›n› takiben (4-6 saat sonra)
ikinci kat çimento esasl› sürme su yal›t›-
m› malzemesi, yüzey tekrar nemlendiri-
lerek sert k›ll› izolasyon f›rças› ile föyün-
de belirtilen sarfiyatta uygulan›r.

● ‹kinci kat›n uygulanmas›ndan sonra
yumuflak  bir kuru sünger ile gereki-
yorsa yüzey düzeltilebilir.

● Uygulama süresince ve
uygulamay› takip eden 24
saat süresince uygulama,
afl›r› s›cak, su, rüzgar, don
vb. d›fl etkenlerden koru-
nur. 

● Taze uygulanm›fl mal-
zemeye, üretici taraf›ndan
tavsiye ediliyorsa ürün
föyünde belirtildi¤i gibi kür
u y g u l a n m a l › d › r .

● Uygulama s›ras›nda mal-
zeme, yüzey ve ortam s›cakl›¤› +5 ile
+35°C aras›nda olmal›d›r. 

● Yal›t›m malzemesi mekanik dar-
belere karfl› korunmal›d›r.

● Yal›t›m malzemesi günefl ›fl›¤›n›n U.V.
etkisine karfl› korunmal›d›r. 

Uygulama Teknikleri
Bülent ÇOLAK / Sat›fl ve Pazarlama Müdürü

Altu¤ TEZEL /  Teknik Servis
S‹KA

Sürme ve Çimento Esasl› Malzemelerle

Su Yal›t›m› Uygulama Teknikleri 


