BTMSEAL PUrea P
Çift Komponentli, Sıcak Kürlenen, Saf Poliürea Esaslı Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı
Btmseal PUrea P, çift komponentli solventsiz, sıcak uygulamalı, yüksek mekanik ve kimyasal
dayanım performanslı, çok hızlı kürlenen, saf poliürea esaslı bir su yalıtım kaplamasıdır.
Uygulama sonrası aşınma ve basma dayanımı yüksek eksiz, sağlam ve çatlak köprüleme
özellikli bir yapı oluşturur.
Kullanım Alanları
Mineral ve metal esaslı, su yalıtımı istenilen;
•Çatı,teras ve balkonlarda,
•Su deposu ve tanklarda,
•Yüzme havuzlarında,
•Arıtma tesislerinde,

•Otoparklarda.
•Yeşil çatı uygulamalarında,
•Kanallarda,
•Tünellerde,
Özellikleri
•Solventsiz,
•Kesintisiz su yalıtımı,
•Hızlı kürlenme,
•Spray(ısıtmalı) uygulamalı,
•Çatlak köprüleme
•Yüksek kimyasal direnç,
•Yüksek aderans gücü,
•Yüksek aşınma dayanımı,
•Elastikiyet,
•Yatay ve düşey yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilme,
•Uygun yüzey hazırlığı ve astarlama ile kabarcıksız kaplama oluşturma.
Yüzey Hazırlama ve Uygulama
Yüzeyin hertürlü toz, zayıf parçalar, yağ gibi yapışmayı önleyici malzemelerden arındırılmış
olması gereklidir. Başarılı bir uygulama, doğru yüzey hazırlığı ve doğru malzeme kullanımı ile
gerçekleşebilir.
•Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır.
•Uygulama yüzeyi;
oÇekme Dayanımı:1,5 N/mm²

oBasma Dayanımı: 25 N/mm² olmalıdır.
•Uygulama yüzeyindeki hasarlar ve düzgünsüzlükler uygun malzemeler ile tamir edilmelidir.
•Daha iyi aderans elde etmek için uygulama yüzeyinin freze, blast truck gibi araçlar ile
pürüzlendirilerek sağlamlaştırılması tavsiye edilir.
•Yüzey, toz ve atıklardan bir elektrikli vakum-süpürge yardımı ile iyice temizlenmelidir.
•Astar olarak Btmseal AA 0106 Epoksi Esaslı Solventsiz Şeffaf Emprenye Astarı(yüzey nemi
<%4) veya Btmseal AW 6075 Su Esaslı Şeffaf Epoksi Astar (yüzey nemi <%8) kullanılmalıdır.
•Btmseal PUrea P, Purea için tasarlanmış özel ısıtmalı airless sprey ile uygulanmalıdır.
•Btmseal PUrea P uygulandıktan sonra eksik, hatalı veya ince uygulanmış alanlar, uygulamadan
sonra en fazla 4 saat içinde yeniden uygulama ile düzeltilmelidir.
•Uygulama sonrası malzeme 24 saat boyunca su, çiğ, toz v.b. etkilere karşı korunmalıdır.
•Malzeme başka bir malzeme ile kapatılmayacaksa üzeri Btm Seal PU 1260 Poliüretan esaslı
U.V. korumalı kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır.
Uygulama Araçları
Isıtmalı Airless Sprey
Uygulama Bilgileri
Karışım Oranı (Hacim %) A komponenti:100

B komponenti:100

Karışım Oranı (Ağırlık %) A komponenti:100

B komponenti:88,89

Proses Sıcaklığı (ºC)

B komponenti:70-80

Proses Basıncı (Bar)

A komponenti:70-80

A komponenti:150-200 B komponenti:150-200

Ambalaj
A Komponenti: 225 Kg. Varil
B Komponenti: 200 Kg. Varil

Depolama
Açılmamış ambalajında, kuru, serin ve kapalı yerde 9 ay.
Uyarılar
•Açılmış ambalajlar, tamamen bitirilmeli ve yarım bırakılmamalıdır.
•Btmseal PUrea P ürününe başka malzeme ilave edilmemelidir.
•Herhangi bir inceltici ile inceltmeyiniz.
•Kürlenmeden sonra, Btmseal PUrea P tamamen sağlıklıdır.
Dikkat
Uygulama, koruyucu eldiven kullanılarak, iyi havalandırılan mekanlarda yapılmalıdır.
Malzemenin deri veya göz ile teması halinde acilen bol su ve/veya sabun ile yıkanmalıdır.
Daha fazla bilgi için lütfen Teknik Birimlerimiz ile görüşünüz.

