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POLİÜRETAN MASTİKLER

POLYUREA SU YALITIM ÜRÜNLERİ

BİTÜM ESASLI SU YALITIM ÜRÜNLERİ

POLİÜRETAN ENJEKSİYON

POLİÜRETAN KAPLAMALAR

EPOKSİ ASTARLAR

YARDIMCI ÜRÜNLER

POLİÜRETAN ASTARLAR

PU 110 PLUS

PU 100

PU 110

PU 120

PU 130

400 BT - 2K

400 BT - 1K

400 BT - 1K RAPID

2 KW PU

PU SMART FLEX

PU 110 AQUA

400 BT - 1K AQUA

BİTÜM-2K PLUS

BİTÜM-2K

PU INJECTION

CLEVERSEAL PU 35                                                                                                                                                               

CLEVERSEAL PU 2K DÖKME

PU PRIMER 200

PU PRIMER 300 2K

EPOXY PRIMER

EPOXY PRIMER WB

EPOXY PRIMER WB GLOSSY

PU 640 TC - 1K - Şe�af

PU 650 TC - 1K - Elastik 

PU 640 TC - 2K - Renkli

PUR FLEX

PU ACC CATALYST

PU INJ CATALYST

EPOXY REPAIR

COLD POLYUREA

Tek Bileşenli, Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tek Bileşenli, Hızlı Kürlenen, Poliüretan Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tek Bileşenli, Kolay Uygulanan, Poliüretan Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tek Bileşenli Poliüretan Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

İki Bileşenli, Bitüm Poliüretan Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tek Bileşenli, Bitüm Poliüretan Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tek Bileşenli, Hızlı Kürlenen, Bitüm Poliüretan Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

İki Bileşenli Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Su Depoları İçin Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tek Kompenantlı Poliüretan Esaslı Aşınma Direnci Yüksek Alanlar İçin Geliştirilmiş Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tek Bileşenli Düşük Viskoziteli, Pu Dispersiyon Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

Tek Bileşenli, Bitüm Poliüretan Dispersiyon Esaslı, Likit Su Yalıtım Malzemesi

İki Bileşenli Bitüm Kauçuk Esaslı, Tiksotropik Likit Su Yalıtım Malzemesi

İki Bileşenli, Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi

Tek Bileşenli, Esnek Pu Esaslı, Düşük Viskoziteli, Enjeksiyon Reçinesi

Tek Bileşenli, Yüksek Modüllü, Poliüretan Derz Dolgu Mastiği

İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Geniş Yatay Derzler İçin Dolgu Malzemesi

Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Emici Yüzeyler İçin Astar Malzemesi

İki Bileşenli Poliüretan Esaslı, Nem Toleranslı Astar Malzemesi

İki Bileşenli, Solvent İçermeyen,Epoksi Astar Malzemesi

İki Bileşenli, Su Bazlı,Nem Toleranslı, Epoksi Astar Malzemesi

Parlak Yüzeyler İçin, Nem Toleranslı, İki Bileşenli, Su Bazlı, Epoksi Astar Malzemesidir

Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı,Şe�af, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

Tek Bileşenli Poliüretan Esaslı, Elastik Renkli, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

İki Bileşenli Poliüretan Esaslı, Renkli, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

2K Poliüretan Self-leveling Kaplama

Tek Bileşenli, Poliüretan İçin Reaksiyon Hızlandırıcı

Poliüretan Enjeksiyon Reçine Katalizörü

İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı

İki Bileşenli, Hızlı Kürlenen, Sürme Poliürea, Su Yalıtım Malzemesi
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POLİÜRETAN SU YALITIM ÜRÜNLERİ

PUD ÇEVRECİ SİSTEM



TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZEY STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

PU 110 PLUS tek bileşenli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı, likit su yalıtımı 
malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenerek, dayanıklı ve elastik bir �lm 
tabakası oluşturur. PU 110 PLUS Düşük viskoziteli olması sebebiyle püskürtme 
uygulamasına uygundur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ
• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile yıkandıktan sonra iyice kurutulmalıdır..

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde 
EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.

•  Sertlik R28= 15 Mpa
•  Nem= W<%5
•  Sıcaklık= +5 ºC ve +35 ºC
•  Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• UYGULAMA
Kullanmadan önce ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2 - 3 dakika 
karıştırılmalıdır. İhtiyaç duyulması durumunda püskürtme uygulaması için 
maksimum %5 - %7 oranında Clever 001 ilave ediniz. Önceden astarlanmış 
yüzeye, rulo, çek-pas ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, ürün 
dökülerek minimum 2 kat olarak sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra 
minimum 6, maksimum 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalıdır. İkinci kat için 
belirtilen süre içerisinde uygulama yapılamamış ise, uygulama yapmadan önce 
CLEVER POLYMERS’in teknik o�sine bilgi ve çözümler için danışınız. Soğuk 
havalarda kurumanın hızlanmasını artırmak için, istenirse ACC CATALYST 
ürününün kullanılması önerilir. İnceltme işlemi için teknik departmanımıza 
danışınız.

•  Üzeri kapatılmayan, açık hava koşullarına veya yaya tra�ğine maruz kalan 
alanlara uygulanan poliüretan bazlı su yalıtımı ürünlerinin dayanımını ve 
kullanım ömrünü uzatmak için üzeri Clever PU 650 TC-1K Alifatik esnek son kat 
malzemesi ile kaplanmalıdır.
•  Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
•  Birinci Kat (min.): 0,75 - 0,90 kg/m²
•  İkinci Kat (min.): 0,75 - 0,90 kg/m²
•  Püskürtme uygulaması (her kat için): 0,75 - 0,90 kg/m²
•  Toplam tüketim (minimum): 1,50 - 1,80 kg/m²

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir.     
Rulolar tek kullanımlıktır - ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda, 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ VE RENK
5 kg ve 25 kg metal tenekelerde, beyaz renktedir.

•  Otoparklar,
•  Sulama Kanalları,
•  Asfalt membranlar,
•  Köprü Platformları,
•  Stadyum tribünleri,
•  Alçı ve çimento paneller,
•  Teras, veranda ve balkonlar,
•  Üzeri kapatılmayan çatılar
•  Kaplama altı ıslak hacimler (banyo, mutfak vb.)

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
•  Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek).
•  Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen, 
tek parça halinde bir �lm tabakası oluşturur.
•  Sürekli su temasına dayanıklıdır.
•  -40°C ve +80°C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
•  Su buharına karşı geçirgenliği etkindir. Nefes alan bir yapıya sahip 
olduğundan katman altında nem birikimine neden olmaz.
•  Malzeme zarar gördüğünde yine PU 110 PLUS ile hızlı bir şekilde tamir edilebilir.
•  Yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
•  Mükemmel UV direncine sahiptir.
•  Mükemmel kimyasal dayanımı vardır.
•  Beyaz rengi sayesinde güneş enerjisini büyük ölçüde yansıtarak, uygulandığı
zeminin altındaki yapının ısısının artmasını hissedilir ölçüde engeller.
•  Mükemmel mekanik özelliklere, yırtılma ve gerilme direncine sahiptir.
•  Tamamen kürlendikten sonra toksik madde içermez.
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Tek Bileşenli, Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı,
Likit Su Yalıtım MalzemesiPU 110 PLUS



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi 

Yoğunluk

Viskozite 

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı 

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi 

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

ASTM E96

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412 (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Poliüretan

1,35 (±0,05) gr / сm³

2000 – 5000 cp

0,8 gr/m² saat

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 100 gün

200°C - Geçti

90% (±5)

> 60 (Shore A)

> 500%

> 8 N/mm²

> 2 N /mm²

2000 saat - Geçti

-40 ila +80°C

6 saat

6 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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Tek Bileşenli, Hızlı Kürlenen, Poliüretan Esaslı,
Likit Su Yalıtım MalzemesiPU 100

TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZEY STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

PU 100 tek bileşenli, hızlı kürlenen poliüretan esaslı, likit su yalıtımı 
malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenerek elastik, kalın ve dayanıklı bir �lm 
tabakası oluşturur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile yıkandıktan sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W <%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de 
EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.

• UYGULAMA
Kullanmadan önce ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Püskürtme uygulaması için maksimum %5 - %7 oranında 
Clever 001 ilave ediniz. Önceden astarlanan yüzeye, rulo ya da fırça yardımıyla 
tüm yüzey kaplanana kadar, ürün dökülerek bir veya iki kat olarak sürülmelidir. 
İlk kat uygulandıktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat sonra ikinci kat 
uygulanmalıdır. İkinci kat için belirtilen süre içerisinde uygulama yapılamamış 
ise, uygulama yapmadan önce CLEVER POLYMERS’in teknik o�sine bilgi ve 
çözümler için danışınız. İnceltme işlemi için teknik departmanımıza danışınız.

• Üzeri kapatılmayan, açık hava koşullarına veya yaya tra�ğine maruz kalan 
alanlara uygulanan poliüretan bazlı su yalıtımı ürünlerinin dayanımını ve 
kullanım ömrünü uzatmak için üzeri PU 650 TC-1K Alifatik esnek son kat 
malzemesi ile kaplanmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
Tek Kat Sar�yat: 1,50 kg/m²

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir. Rulolar 
tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
5 kg ve 25 kg metal tenekelerde, gri renktedir.

• Üzeri kapatılmayan çatılar,
• Sulama Kanalları,
• Teras, veranda ve balkonlar,
• Kaplama altı ıslak hacimler (banyo, mutfak, vb.),
• Otoparklar,
• Alçı ve çimento paneller,
• Metal veya li�i çimentodan yapılan ha�f çatılar,
• İç ve dış uygulama alanları,
• Köprü Platformları,
• Stadyum tribünleri.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Hızlı kürlenir (yaklaşık 2 saat).
• Kabarcıksız ve kalın bir katman sağlar.
• Tek kat uygulamaya uygundur.
• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da havasız sprey ile).
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
membran oluşturur.
• Sürekli su temasına dayanıklıdır.
• -40°C ve +90°C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
• Su buharına karşı geçirgenliği etkindir. Nefes alan bir yapıya sahip
olduğundan katman altında nem birikimine neden olmaz.
• Malzeme zarar gördüğünde yine PU 100 ile hızlı ve kolay bir şekilde tamir
edilebilir.
• Mükemmel UV direnci vardır.
• Mükemmel kimyasal dayanımı vardır.



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi 

Yoğunluk

Viskozite 

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı 

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi 

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

ASTM E96

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412 (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Poliüretan

1,40 ±0,05 gr / сm³

3000 – 6000 cp

0,8 gr/m² saat

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 100 gün

200°C – Geçti

90% (±5)

70 (Shore A)

> 300%

> 6,5 N/mm²

> 2 N /mm²

2000 saat - Geçti

-40 ila +90°C

2 - 3 saat

6 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZEY STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

PU 110 tek bileşenli, kolay uygulanan, poliüretan esaslı, likit su yalıtımı 
malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı bir �lm tabakası 
oluşturur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ
•  YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile yıkandıktan sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde 
EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.

• Sertlik R28= 15 Mpa 
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız. 

• UYGULAMA
Kullanmadan önce ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Püskürtme uygulaması için maksimum %5 - %7 oranında 
Clever 001 ilave ediniz. Önceden astarlanmış yüzeye, rulo, çek-pas ya da fırça 
yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, ürün dökülerek minimum 2 kat olarak 
sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat sonra 
ikinci kat uygulanmalıdır. İkinci kat için belirtilen süre içerisinde uygulama 
yapılamamış ise, uygulama yapmadan önce CLEVER POLYMERS’in teknik o�sine 
bilgi ve çözümler için danışınız. Soğuk havalarda kurumanın hızlanmasını 
artırmak için, istenirse ACC CATALYST ürününün kullanılması önerilir. İnceltme 
işlemi için teknik departmanımıza danışınız.

• Üzeri kapatılmayan, açık hava koşullarına veya yaya tra�ğine maruz kalan 
alanlara uygulanan poliüretan bazlı su yalıtımı ürünlerinin dayanımını ve 
kullanım ömrünü uzatmak için üzeri Clever PU 650 TC-1K Alifatik esnek son kat 
malzemesi ile kaplanmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 0,70 - 0,90 kg/m²
• İkinci Kat (min.): 0,70 - 0,90 kg/m²
• Püskürtme uygulaması (her kat için): 0,75 - 0,90 kg/m²
• Toplam tüketim (minimum): 1,40 - 1,80 kg/m²

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir.         
Rulolar tek kullanımlıktır - ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda, 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
5 kg ve 25 kg metal tenekelerde beyaz renktedir.

• Otoparklar,
• Sulama Kanalları,
• Asfalt Membranlar,
• Alçı ve çimento panelleri,
• Üzeri kapatılmayan çatılar,
• İç ve dış uygulama alanları,
• Teras, veranda ve balkon,
• Kaplama altı ıslak hacimler (banyo, mutfak vb.).

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
• ETAG 005’e göre W3 test serti�kalıdır.
• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek).
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Sürekli su temasına dirençlidir.
• -40°C ve +80°C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
• Su buharına karşı geçirgenliği etkindir, nefes alan bir yapıya sahip olduğundan
katman altında nem birikimine neden olmaz.
• Malzeme zarar gördüğünde yine PU 110 ile hızlı bir şekilde tamir edilebilir.
• Mükemmel UV direnci vardır.
• Mükemmel kimyasal dayanımı vardır. 
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Tek Bileşenli, Kolay Uygulanan, Poliüretan Esaslı,
Likit Su Yalıtım MalzemesiPU 110
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TS EN 1504-2OHSAS 45001

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi
Yoğunluk
Viskozite
Su Buharı Geçirgenliği
Parlaklık
Uygulama Sıcaklığı
Isı Dayanımı
Ani Sürede Şok Isı
Katı Madde
Sertlik
Kopma Genleşme Yüzdesi
Kopma Mukavemeti
Betona Yapışma
QUV
Servis Sıcaklığı
İlk Kuruma Zamanı
Yeniden Kat Atma

Clever Lab.
ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)
ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)
ASTM E96
Clever Lab.
Clever Lab.
Clever Lab.
Clever Lab.
Clever Lab.
ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868
ASTM D 412 (+23°C)
ASTM D 412  (+23°C)
TSE EN 1542 (+23°C)
ASTM G154
Clever Lab.
25°C / 55% RH
Clever Lab.

Tek bileşenli Poliüretan
1,40 ±0,05  gr/cm³
3000 - 6000 cp
0,8 gr/m²  saat
Yarı Parlak
+5°C ila +35°C
+80°C’de 100 gün
200°C – Geçti
%85 (+/-5)
60 (Shore A)
> %500
> 7 N/mm²
> 2 N/mm²
2000 saat – Geçti
-40 ila +80°C
4 saat
6 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

AVRUPA TEKNİK ONAY ÖRGÜTÜNE (EOTA) GÖRE SINIFLANDIRMA

NİTELİK PU 110 PU 110 + PU 650 TC 1K
Öngörülen minumum çalışma ömrü
İklimsel bölge
Kullanıcı yükü
Çatı eğimi
Minumum yüzey derecesi
Maksimum yüzey derecesi
Harici yangına maruz kalma
Yangına reaksiyonu

W3 (25 yıl)

P1

TH4 (90 °C)

S (sert iklim koşulları)

S1-S4
TL3 (-20 °C)

Broof (t1)
Sınıf E

W2 (10 yıl)

P3

TH3 (80 °C)

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.



TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZEY STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

PU 120 tek bileşenli, poliüretan esaslı, likit su yalıtımı malzemesidir. Havadaki 
nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı bir �lm tabakası oluşturur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

•  YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile yıkandıktan sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de 
EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W <%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• UYGULAMA
Kullanmadan önce ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Püskürtme uygulaması için maksimum %5 - %7 oranında 
Clever 001 ilave ediniz. Önceden astarlanmış yüzeye rulo, çekpas ya da fırça 
yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, ürün dökülerek minimum 2 kat olarak 
sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat sonra 
ikinci kat uygulanmalıdır. İkinci kat için belirtilen süre içerisinde uygulama 
yapılamamış ise, uygulama yapmadan önce CLEVER POLYMERS’in teknik o�sine 
bilgi ve çözümler için danışınız. Soğuk havalarda kurumanın hızlanmasını 
artırmak için, istenirse ACC CATALYST ürününün kullanılması önerilir. İnceltme 
işlemi için teknik departmanımıza danışınız.

• Üzeri kapatılmayan, açık hava koşullarına veya yaya tra�ğine maruz kalan 
alanlara uygulanan poliüretan bazlı su yalıtımı ürünlerinin dayanımını ve 
kullanım ömrünü uzatmak için üzeri Clever PU 650 TC-1K Alifatik esnek son kat 
malzemesi ile kaplanmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 0,60 - 0,75 kg/m²
• İkinci Kat (min.): 0,60 - 0,75 kg/m²
• Püskürtme uygulaması (her kat için): 0,75 - 0,90 kg/m²
• Toplam tüketim (minimum): 1,20 - 1,50 kg/m²

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir. Rulolar 
tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda, 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
5 kg ve 25 kg metal tenekelerde gri renktedir.

• Teras, veranda ve balkon
• Kaplama altı ıslak hacimler (banyo, mutfak vb.)
• İç ve dış uygulama alanları
• Sulama Kanalları
• Asfalt Membranlar
• Alçı ve çimento panelleri
• Üzeri kapatılan çatılar

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek).
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Sürekli su temasına dayanıklıdır.
• -30°C ve +90°C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
• Su buharına karşı geçirgenliği etkindir, Nefes alan bir yapıya sahip olduğundan
katman altında nem birikimine neden olmaz.
• Malzeme zarar gördüğünde yine PU 120 ile hızlı bir şekilde tamir edilebilir.
• UV direnci vardır.  
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Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı,
Likit Su Yalıtım MalzemesiPU 120
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TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

ASTM E96

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Poliüretan

1,45 ±0,05  gr/cm³

3000 - 6000 cp

0,8 gr/m²  saat

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 100 gün

200°C – Geçti

%85 (±5)

65 (Shore A)

> %400

> 5,5 N/mm²

> 2 N/mm²

2000 saat – Geçti

-30 ila +90°C

6 saat

6 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZEY STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

PU 130 tek bileşenli, poliüretan esaslı, ekonomik ve likit su yalıtımı 
malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenerek, kolay uygulanan, elastik ve 
dayanıklı bir �lm tabakası oluşturur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

•  YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile yıkandıktan sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de 
EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W <%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• UYGULAMA
Kullanmadan önce ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Püskürtme uygulaması için maksimum %5 - %7 oranında 
Clever 001 ilave ediniz. Önceden astarlanmış yüzeye, rulo, çekpas ya da fırça 
yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, ürün dökülerek minimum 2 kat olarak 
sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra minimum 8, maksimum 24 saat sonra 
ikinci kat uygulanmalıdır. İkinci kat için belirtilen süre içerisinde uygulama 
yapılamamış ise, uygulama yapmadan önce CLEVER POLYMERS’in teknik o�sine 
bilgi ve çözümler için danışınız. Soğuk havalarda kurumanın hızlanmasını 
artırmak için, istenirse ACC CATALYST ürününün kullanılması önerilir. İnceltme 
işlemi için teknik departmanımıza danışınız.

• Üzeri kapatılmayan, açık hava koşullarına veya yaya tra�ğine maruz kalan 
alanlara uygulanan poliüretan bazlı su yalıtımı ürünlerinin dayanımını ve 
kullanım ömrünü uzatmak için üzeri Clever PU 650 TC-1K Alifatik esnek son kat 
malzemesi ile kaplanmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 0,70 - 0,90 kg/m²
• İkinci Kat (min.): 0,70 - 0,90 kg/m²
• Püskürtme uygulaması (her kat için):  0,75 - 1,00 kg/m²
• Toplam tüketim (minimum): 1,40 - 1,80 kg/m²

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir. Rulolar 
tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda, 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
5 kg ve 25 kg metal tenekelerde gri renktedir.

• Üzeri kapatılan alanlar,
• Alçı ve çimento panelleri,
• Üzeri kapatılan çatılar,
• İç ve dış uygulama alanları,
• Teras, veranda ve balkon,
• Kaplama altı ıslak hacimler (banyo, mutfak vb.)

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
• Düşük maliyetlidir ve yüksek performanslıdır.
• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek).
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Sürekli su temasına dayanıklıdır.
• -30°C ve +80°C dereceler arasında elastikiyetini ve mekanik özelliklerini korur.
• Su buharına karşı geçirgenliği etkindir, Nefes alan bir yapıya sahip olduğundan
katman altında nem birikimine neden olmaz.
• Malzeme zarar gördüğünde yine PU 130 ile hızlı bir şekilde tamir edilebilir.
• Yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
• Tamamen kürlendiğinde toksik madde içermez.



PO
LİÜ

RETA
N

 SU
 YA

LITIM
 Ü

RÜ
N

LERİ

OHSAS 45001
11

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

ASTM E96

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Poliüretan

1,50 ±0,05  gr/cm³

3000 - 6000 cp

0,8 gr/m²  saat

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 100 gün

200°C – Geçti

%85 (+/-5)

65 (Shore A)

%400

> 4 N/mm²

> 1,5 N / mm²

-30 ila +80°C

6 saat

8 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 

sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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İki Bileşenli, Bitüm Poliüretan Esaslı,
Likit Su Yalıtım Malzemesi400 BT-2K

TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZEY  STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

400 BT 2K, iki bileşenli, bitüm poliüretan esaslı ve bitüm ihtiva eden, soğuk 
uygulanan likit su yalıtımı malzemesidir. Uygulandığı hemen her yüzeye 
mükemmel yapışarak, bitki kök dayanımlı ve %2000 elastikiyete sahip bir �lm 
tabakası oluşturur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de 
EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W <%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <85%
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• UYGULAMA
Ürünler önce ayrı ayrı ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Sonra A ve B bileşenleri birleştirilip yine düşük devirli bir 
karıştırıcı ile minimum 3-4 dakika daha karıştırılarak kullanıma hazır hale 
getirilir. Hazırlanan karışımın kullanım süresi, +20°C’de 30 ila 45 dakika 
arasındadır. Hava sıcaklığındaki değişime bağlı olarak kullanım süresi 
kısalabilir ya da artabilir. Ana kat sürülmeden önce 1mm’den daha geniş 
çatlakların üzerine çatlak köprüleme için Clever 400 BT 1K veya Clever 400 BT 2K 
uygulanmalıdır. Hazırlanan bileşen malzeme önceden astarlanmış yüzeye rulo, 
çek-pas ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, ürün dökülerek 
minimum 2 kat olarak sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra minimum              
6, maksimum 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalıdır. İkinci kat için belirtilen 
süre içerisinde uygulama yapılamamış ise, uygulama yapmadan önce                       
CLEVER POLYMERS’in teknik o�sine bilgi ve çözümler için danışınız. İhtiyaca 
bağlı olarak tek kat olarak da uygulama yapılabilir. Bu durumda minimum          
1,5 ila 2,0 Lt./m² olarak uygulanmalıdır.

• Clever BT 400 2K uygulandıktan sonra üzeri kapatılmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 0,75 - 1,00 Lt./m²
• İkinci Kat (min.): 0,75 - 1,00 Lt /m²
• Toplam tüketim (minimum): 1,50 - 2,00 Lt/m²

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir. Rulolar 
tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

 GÜVENLİK  UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK  
20 Lt. (A Bileşeni) + 20 Lt. (B Bileşeni) metal kovada siyah renktedir.
7,5 Lt. (A Bileşeni) + 7,5 Lt. (B Bileşeni) metal kovada siyah renktedir.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Kolay uygulanır.
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Bitki kökü dayanımı test serti�kalıdır.  
• ETAG 005’e göre W3 test serti�kalıdır
• Durgun suya ve donmaya dayanıklıdır.
• Su buharı geçirgenlik özelliği vardır.
• -40°C ve +80°C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
• Soğuğa karşı dirençlidir. -40°C’ye kadar elastikiyetini korur.
• Kimyasallara karşı etkin direnç sağlar.
• Derz malzemesi olarak da kullanılabilir.
• Elastomerik Hidrofobik yapıya sahiptir.
• Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir. Uzama, gerilme, yırtılma ve aşınma
direncine sahiptir.

• Yeşil çatılar ve botanik bahçe teraslar,
• Su tankları (içme suyu depoları hariç),
• Temeller,
• Zeminler,
• Sulama kanalları,
• Köprü platformları,
• Aç-Kapa tüneller,
• Banyo, veranda, teras ve çatılar (fayans altına),
• Alçı ve çimento paneller,
• Asfalt membranlar,
• Metal ve li�i çimentodan yapılan ha�f çatılar
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TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Karışım Oranı

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

İki bileşenli Poliüretan Bitüm

1,00 ±0,05  gr/cm³

3.500 – 4.500 cp

1/1 hacimce

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 200 gün

200°C – Geçti

%90 (± 5)

35 (Shore A)

> %2000

> 3 N/mm²

> 2 N / mm²

1000 saat – Geçti

-40 ila +80°C

2-3 saat

6 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

 

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.



TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZEY STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

400 BT 1K, tek bileşenli, bitüm poliüretan esaslı, likit su yalıtımı malzemesidir. 
Tiksotropiktir. Uygulandığı yüzeye güçlü bir yapışma sağlayarak yüksek 
elastikiyete sahip ve dayanıklı bir �lm tabakası oluşturur. Hem dikey hem de 
yatay uygulama için uygundur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ 

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de 
EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.

• UYGULAMA
Ürün ambalajı açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılmalıdır. 
Malzeme, önceden astarlanmış yüzeye, rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey 
kaplanana kadar, dökülerek minimum 2 kat olarak sürülmelidir. İlk kat 
uygulandıktan sonra minimum 3, maksimum 24 saat sonra ikinci kat 
uygulanmalıdır.

• 400 BT 1K uygulandıktan sonra üzeri kapatılmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 0,75 - 0,85 Kg/m2
• İkinci Kat (min.): 0,75 - 0,85 Kg /m2
• Toplam tüketim (minimum): 1,50 - 1,70 Kg/m2

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir. Rulolar 
tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ 
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
20 Kg metal kovada, siyah renktedir.

• Zeminler,
• Islak Hacimler,
• Asfalt membranlar,
• Kaplama altı alanlar,
• Temeller ve perdeler,
• Alçı ve çimento paneller,
• Çatı, teras ve balkonlar

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI
• Tiksotropiktir.
• Hızlı kürlenir.
• Kolay uygulanır.
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Elastomerik Hidrofobik yapıya sahiptir.
• Soğuğa karşı dirençlidir ve -40°C’ye kadar elastikiyetini korur.
• Su buharına karşı etkin geçirgenliğe sahiptir. Nefes alan yapısı sayesinde
katman altında nem birikmesine sebep olmaz
• 400 BT 1K herhangi bir şekilde zarar görse bile, zarar gören kısım kısa sürede
kolayca tamir edilir.
• Kimyasallara karşı etkin direnç sağlar.
• Düşey uygulamalar için idealdir. Akma ve sarkma yapmaz.

400 BT-1K
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Tek Bileşenli, Bitüm Poliüretan Esaslı,
Likit Su Yalıtım Malzemesi
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TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Poliüretan Bitüm

1,05 – 1,10 gr/cm³

20.000 – 30.000 cp

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 200 gün

150°C – Geçti

%85 (± 5)

35 (Shore A)

> %600

3 N/mm²

> 2 N/mm²

1000 saat – Geçti

-40 ila +80°C

1,5 – 2,5 Saat

3 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.



TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZEY STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

400 BT 1K RAPID, tek bileşenli, hızlı kürlenen, bitüm poliüretan esaslı, kendiliğinden 
yayılan, likit su yalıtımı malzemesidir. Uygulandığı yüzeye güçlü bir yapışma 
sağlayarak yüksek elastikiyete sahip ve dayanıklı bir �lm tabakası oluşturur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek 
basınçlı su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları 
uygun ürünlerle tamir edilmelidir.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde 
de EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• UYGULAMA
Ürün ambalajı açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılmalıdır. 
Malzeme, önceden astarlanmış yüzeye, rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey 
kaplanana kadar, dökülerek minimum 2 kat olarak sürülmelidir. İlk kat 
uygulandıktan sonra minimum 6, maksimum 24 saat sonra ikinci kat 
uygulanmalıdır.

• 400 BT 1K RAPID uygulandıktan sonra üzeri kapatılmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su izolasyon-
larında kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 0,90 - 1,00 Kg/m2
• İkinci Kat (min.): 0,90 - 1,00 Kg/m2
• Toplam tüketim (minimum): 1,80 - 2,00 Kg/m2

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir. 
Rulolar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI:
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
25 Kg metal kovada, siyah renk olarak sunulmaktadır.

• Temel, bodrum ve Zeminlerde
• Çatı, teras ve balkonlarda
• Islak hacimlerde
• Kaplama altı alanlarda
• Asfalt membranlarda
• Alçı ve çimento panellerde

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Düşük maliyetli ve yüksek performanslıdır.
• Düşük sıcaklık ve nemde dahi hızlı kürlenir.
• Kolay uygulanır.
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Isı direnci performansı -40°C ila +80°C arasındadır.
• Soğuğa karşı dirençlidir ve -40°C’ye kadar elastikiyetini korur.
• Su buharına karşı etkin geçirgenliğe sahiptir.
• Nefes alan yapısı sayesinde katman altında nem birikmesine sebep olmaz.
• Mükemmel kimyasal dayanımı vardır.
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TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Bitüm Poliüretan

1,45 gr/cm³ (±0,05)

3.000 – 6.000 cp

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 200 gün

150°C

%85 (±0,05)

50 (Shore A)

> %700

> 2 N/mm²

> 1,5 N/mm²

-40 ila +80°C

1-2 saat

6 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

 

TS EN 1504-2OHSAS 45001
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İki Bileşenli Poliüretan Esaslı, Solventsiz,
 Su Depoları İçin Likit Su Yalıtım Malzemesi

TANIM

YÜZEY STANDARTLARI

2KW PU, içme suyu depolarının koruması ve su yalıtımı için tasarlanan, iki 
bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz likit su yalıtımı malzemesidir.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ 

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.

• ASTARLAMA
Kapalı ve toprak altı depolarda solvent içermeyen EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Astar kat kuruduktan sonra yüzeyde bulunan delik, çatlak, derz ve 
duvar köşelerini CLEVERSEAL PU 35 MASTİK ile onarınız.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• UYGULAMA
A ve B bileşenleri birleştirilip düşük devirli bir karıştırıcıda minimum 2-3 dakika 
karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan karışımın kullanım süresi, 
+20°C’de 20 ila 30 dakika arasındadır. Hava sıcaklığındaki değişime bağlı olarak 
kullanım süresi kısalabilir ya da uzayabilir. Kap ömrünü uzatmak için, ürün 
zemine dökülerek uygulanır veya daha geniş bir kaba alınır. Malzeme önceden 
astarlanmış yüzeye, rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplana kadar, zemine 
dökülerek min 2 kat olarak sürülmelidir, dikey uygulamalarda ise tek kat 
uygulanmalıdır. İlk kat uygulandıktan sonra minimum 8, maksimum 24 saat 
sonra ikinci kat uygulanmalıdır. İkinci kat için belirtilen süre içerisinde uygulama 
yapılamamış ise, uygulama yapmadan önce CLEVER POLYMERS’in teknik o�sine 
bilgi ve çözümler için danışınız.

UYGULAMA UYARILARI
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 0,65 - 0,75 kg/m2
• İkinci Kat (min.): 0,65 - 0,75 kg /m2
• Toplam tüketim (minimum): 1,30 - 1,50 kg/m2

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir. Rulolar 
tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK 
20 Kg. + 4 Kg. metal kovada, mavi renktedir.
5 Kg. + 1 Kg. metal kovada, mavi renktedir.

UYGULAMA ALANLARI
• Su tankları ve depoları
• Beton su depoları
• Çelik ve diğer metallerden yapılmış depolar
• İçme suyuyla doğrudan temas eden yüzeyler

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• İçme suyu depoları için serti�kasyona sahiptir.
• Solventsizdir.
• -40°C ve +90°C dereceler arasında ısı direncine sahiptir.
• Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
• Kapalı alanlarda uygulanabilir.
• Kimyasallara karşı etkin direnç sağlar.
• Fiyat ve performans bakımından su depoları için ideal çözümdür.
• Tiksotropiktir
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TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Karışım Oranı

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kap Ömrü

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

Clever Lab. (+25°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

İki  bileşenli Solventsiz Poliüretan

1,40 ±0,05 gr/cm³

10.000 - 15.000 cp

5/1 Ağırlığınca

Yarı Mat

+5°C ila +35°C

%100

40 (Shore D)

> %100

20 - 30 dakika

> 10 N/mm²

> 2 N / mm²

-40 ila +90°C

3- 4 saat

8 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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Tek Kompenantlı Poliüretan Esaslı Aşınma Direnci
Yüksek Alanlar İçin Geliştirilmiş Likit Su Yalıtım Membranı

TANIM
PU SMART FLEX, tek kompenantlı polliüretan esaslı soğuk uygulanan, özellikle 
köprü platformlarının yalıtımı ve yüksek aşınma gerektiren yerler için geliştirilen 
likit membrandır. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mükammel elastikiyet ve çatlak 
köprüleme sağlar.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ 

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile temizlendikten sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). Nemli 
yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih edilmelidir. 
Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de EPOXY WB 
GLOSSY kullanılmalıdır.

• UYGULAMA
Ürünler önce ayrı ayrı ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Sonra A ve B bileşenleri birleştirilip yine düşük devirli bir 
karıştırıcı ile minimum 3-4 dakika daha karıştırılarak kullanıma hazır hale 
getirilir. Hazırlanan bileşen malzeme önceden astarlanmış yüzeye rulo, çek-pas 
ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, ürün dökülerek minimum             
2 kat olarak sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra minimum 6, maksimum         
24 saat sonra ikinci kat uygulanmalıdır. Püskürtme uygulaması için max.                    
%5 - %7 oranında clever 001 ilave ediniz. İkinci kat için belirtilen süre içerisinde 
uygulama yapılamamış ise, uygulama yapmadan önce CLEVER POLYMERS’in 
teknik o�sine bilgi ve çözümler için danışınız. 

UYGULAMA UYARILARI
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su izolasyonlarında 
kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 0,75 - 0,90 kg/m2
• İkinci Kat (min.): 0,75 - 0,90 kg /m2
• Püskürtme (her kat için) 0,75-0,90 kg/m2
• Toplam tüketim (minimum): 1,50 – 1,80 lt/m2

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Solvent 01 ile temizlenmelidir. Rulolar 
tek kullanımlıktır - ikince kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürünü çıplak ateşle 
temas edilmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK 
5 Kg ve 25 Kg Metal Kovada  Beyaz ve Gri Renklerdedir

UYGULAMA ALANLARI
• Köprü platformları,(Asfalt köprüler)
• Zeminler,
• Tünel,park platformları gibi yeraltı uygulamaları,
• Teras veranda ve balkonlar,
• Yüksek aşınma ve yoğun tra�ğe açık alanlarda top coat uygulamasıyla kullanılır,

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Yüksek çatlak köprüleme özelliği vardır
• Kolay uygulanır (Fırça, Rula yada havasız spreu ile).
• Ekstra yapıştırma katmanına gerek kalmadan asfalt kaplamaya mükemmel
uyum sağlar.
• Hidrofobiktir,
• Termal direnci yüksektir,
•  Yüksek kimyasal direnci vardır.
• Metal, tuğla, beton, ahşap gibi birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
• Makina yağı, benzin ve gaz gibi maddelere dayanımı vardır.

YÜZEY STANDARTLARI
• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.
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TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Vizkosite

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde 

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Mukavemet

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma Zamanı

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

ASTM E96

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek Bileşenli Poliüretan

1,30 (±0,05) gr / cm³

3000 - 6000 cp

0,8 gr / m² saat

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

80°C’de 200 gün

200°C – Geçti

90% (±5)

> 60 (Shore A)

> 600%

> 10 N / mm²

> 2 N / mm²

2000 saat-Geçti

-40°C to +200°C

6 saat

6 ila 24 Saat

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.



TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZEY STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

PU 110 AQUA tek bileşenli, düşük viskoziteli, poliüretan dispersiyon esaslı, likit 
su yalıtımı malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenerek kimyasal ve doğal 
malzemelere, UV’ye ve ısıya dayanıklı esnek bir �lm tabakası oluşturur.

UYGULAMA  PROSEDÜRÜ

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5 ºC ve +35 ºC
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler ve metal, seramik veya eski 
kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de EPOXY PRIMER WB kullanılmalıdır.

• UYGULAMA
Kullanmadan önce ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Önceden astarlanmış yüzeye, rulo ya da fırça yardımıyla tüm 
yüzey kaplanana kadar, ürün dökülerek minimum 2 kat olarak sürülmelidir.        
İlk kat uygulandıktan sonra minimum 12 , maksimum 24 saat sonra ikinci kat 
uygulanmalıdır.

• Üzeri kapatılmayan, açık hava koşullarına veya yaya tra�ğine maruz kalan 
alanlara uygulanan PU bazlı su yalıtımı ürünlerinin dayanımını ve kullanım 
ömrünü uzatmak için üzeri PU 650 TC-1K Alifatik esnek son kat malzemesi ile 
kapatılmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 0,60 - 0,80 kg/m2
• İkinci Kat (min.): 1,60 -2,00 kg/m2
• Toplam tüketim (minimum): 2,20 -2,80 kg/m2

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler uygun solvent ile temizlenmelidir. 
Rulolar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK 
4 kg ve 20 kg plastik kovalarda, beyaz ve gri renktedir.

• Sulama Kanalları
• Köprü Platformları
• Stadyum tribünleri
• Alçı ve çimento panelleri
• Teras, veranda ve balkon
• Üzeri kapatılmayan çatılar
• Kaplama altı ıslak alanlar (banyo, mutfak vb.)
• İç ve dış uygulama alanları

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• UV ışınlarına karşı dirençlidir.
• Kolay tamir edilir ve uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek).
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Küçük çatlakları mükemmel köprüler.
• Sürekli su temasına dayanıklıdır.
• -30º C ve +90º C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
• Su buharına karşı geçirgenliği etkindir, Nefes alan bir yapıya sahip olduğundan
katman altında nem birikimine neden olmaz.
• Malzeme zarar gördüğünde yine PU110 AQUA ile hızlı bir şekilde tamir edilebilir.
• Yüzeye güçlü yapışma sağlar.
• Güçlü kimyasal dayanımı vardır.
• Beyaz rengi sayesinde güneş enerjisini büyük ölçüde yansıtarak, uygulandığı
zeminin altındaki yapının ısısının artmasını hissedilir ölçüde engeller.
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Tek Bileşenli Düşük Viskoziteli,
Pu Dispersiyon Esaslı, Likit Su Yalıtım MalzemesiPU 110 AQUA

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır.  Yüzey yüksek 
basınçlı su ile yıkandıktan sonra kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.
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OHSAS 45001

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

EN ISO 7789

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Su Bazlı Poliüretan Dispersiyon

1,25 gr/cm³ (±0,05)

3000 - 4000 cp

0,8 gr/m²  saat

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 100 gün

200°C – Geçti

%60

> 60 (Shore A)

> 250%

> 1,5 - 2 N/mm²

> 1 N/mm²

2000 saat – Geçti

-30 ila +90°C

~8 saat

12 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.



TANIM

YÜZEY STANDARTLARI  

UYGULAMA UYARILARI

400 BT 1K AQUA tek bileşenli, bitüm poliüretan dispersiyon esaslı, likit su 
yalıtımı malzemesidir. Tiksotropiktir. Uygulandığı yüzeye güçlü biçimde 
yapışarak elastik bir �lm tabakası oluşturur. Dikey ve yatay uygulama için 
uygundur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile temizlendikten sonra kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun ürünlerle 
tamir edilmelidir.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler ve metal, seramik veya eski 
kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de EPOXY PRIMER WB kullanılmalıdır.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• UYGULAMA
Ürün ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılmalıdır. 
Malzeme önceden astarlanmış yüzeye, rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey 
kaplanana kadar, ürün dökülerek minimum 2 kat olarak sürülmelidir. İlk kat 
uygulandıktan sonra minimum 12, maksimum 24 saat sonra ikinci kat 
uygulanmalıdır.

• 400 BT 1K AQUA uygulandıktan sonra üzeri kapatılmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
• Birinci Kat (min.): 1,00 - 1,50 kg/m2
• İkinci Kat (min.): 1,00 - 1,50 kg/m2
• Toplam tüketim (minimum): 2,00 - 3,00 kg/m2
• 2 veya 3 kat halinde uygulanması önerilir.

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler uygun solvent ile temizlenmelidir. 
Rulolar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
20 Kg plastik kovada, siyah renk olarak sunulmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI
• Islak hacimler,
• Asfalt membranlar,
• Kaplama altı hacimler (banyo, mutfak, v.b.)
• Temeller ve perdeler
• Alçı ve çimento paneller
• Teras, çatı ve balkonlar.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

400 BT-1K AQUA
PO

Lİ
Ü

RE
TA

N
 D

İS
PE

RS
İY

O
N

 Ç
EV

RE
Cİ

 S
U

 Y
A

LI
TI

M
 Ü

RÜ
N

LE
Rİ

24

Tek Bileşenli, Bitüm Poliüretan Dispersiyon Esaslı,
Likit Su Yalıtım Malzemesi

• Tiksotropiktir.
• Kolay uygulanır (fırça, rulo veya püskürtülerek) ve tamir edilir.
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça 
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Elastomerik ve hidrofobik yapıya sahiptir.
• Su buharına karşı geçirgenliği etkindir. Nefes alan bir yapıya sahip 
olduğundan katman altında nem birikimi oluşturmaz.
• Soğuğa karşı dirençlidir. Film -40°C’ye kadar elastikiyetini korur.
• 400 BT 1K AQUA zarar görse bile, yine 400 BT 1K AQUA ile kolayca tamir 
edilebilir.
• Kimyasallara karşı etkin direnç sağlar.
• Düşey uygulamalar için idealdir. Akma ve sarkma yapmaz.
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OHSAS 45001

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

İnceltme

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Bitüm ve Poliüretan Dispersiyon

1,05 gr/cm³ (+/-0,05)

3.000 – 6.000 cp

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

Önerilmez

+80°C’de 200 gün

150°C - Geçti

%55

35 (Shore A)

> %200

>3 N/mm²

> 1 N/mm²

1000 saat - Geçti

-40 ila +80°C

10 saat

12 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

 



TANIM

UYGULAMA ALANLARI

YÜZ EY  STANDARTLARI

UYGULAMA UYARILARI

COLD POLYUREA, iki bileşenli, hızlı kürlenen, soğuk uygulanan, sürme saf 
poliürea su yalıtım malzemesidir. Uygulandığı yüzeylerde elastik ve dayanıklı 
bir �lm tabakası oluşturur. Açık havaya ve dış etkenlere maruz kalan yerlerde 
kullanabilmek için son kat olarak PU 640 TC 2K kullanılmalıdır.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de 
EPOXY WB GLOSSY kullanılmalıdır.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde 
de EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.

• Sertlik R28 = 15 Mpa
• Nem = W<5%
• Sıcaklık = +5°C ile +35°C arası
• Bağıl Nem = <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• UYGULAMA
A ve B bileşenleri önce kendi kaplarında düşük devirli bir karıştırıcıda 2-3 dakika 
karıştırılmalı. Sonrasında bileşenler birleştirilip düşük devirli bir karıştırıcıda           
3 ila 4 dakika arasında karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Malzeme 
önceden astarlanmış yüzeye, rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana 
kadar, ürün dökülerek minimum bir veya iki kat olarak sürülmelidir. İlk kat 
uygulandıktan ihtiyaç halinde, maksimum 3 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.

• COLD POLYUREA uygulandıktan sonra üzeri kapatılmalıdır. Sağlam olmayan 
yüzeyler için önerilmez. Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme 
havuzlarının su izolasyonlarında kullanılmaz.

TÜKETİM
Tek kat uygulamada tüketim (minimum): 1,50 - 2,00 kg/m2’dir.

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler uygun solvent ile temizlenmelidir. 
Rulolar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
25 Kg.(A Bileşeni) + 1,5 Kg. (B Bileşeni) metal kovada, Kırmızı (Ral3013) 
renktedir.

• Teraslar ve Balkonlar
• Köprüler ve Tüneller
• Islak hacimler
• Zeminler
• Kaplama altı alanlar
• Betonarme yapılar

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Kolay uygulanır (fırça, rulo veya püskürtme ile)
• Yüksek maliyetli uygulama ekipman ve makinelere ihtiyaç gerektirmez.
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya ihtimal vermeyen, tek parça
bir �lm tabakası oluşturur.
• Elastomerik ve hidrofobik bir katman sağlar.
• Su buharına karşı geçerliliği etkindir. Nefes alan yapısı
• COLD POLYUREA, bir şekilde zarar görse dahi, zarar gören kısım hızlı ve kolay
biçimde tamir edilebilir.
• Kimyasallara karşı etkin direnç sağlar.
• Her hava koşulunda hızlı kürlenir.
• -40°C ve +90°C dereceler arasında ısı direnci performansına sahiptir.
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COLD POLYUREA İki Bileşenli, Hızlı Kürlenen,
Sürme Poliürea, Su Yalıtım Malzemesi
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TS EN 1504-2OHSAS 45001

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Katı Madde

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kap Ömrü

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

EN ISO 7783

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO 868

ASTM D 412 (+23°C)

Clever Lab. (+25°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Saf Poliürea

1,30 ±0,05  gr/cm³

3.000 – 5.000 cp

0,8 gr/m2 Saat

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

%90 (+/- 5)

+80°C’de 100 gün

200°C – Geçti

50 (Shore A)

>%600

40 – 45 dakika

>13 N/mm²

>2 N/mm²

-40 ila +90°C

2-3 saat

3-6 Saat

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

 



UYGULAMA UYARILARI
• BİTÜM 2K PLUS uygulandıktan sonra üzeri kapatılmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TANIM

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

BİTÜM 2K PLUS, iki bileşenli, hızlı kürlenen, polimer modi�yeli, bitüm kauçuk 
esaslı likit su yalıtımı malzemesidir. Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışarak, 
suya ve neme dayanıklı, çatlak köprüleme özelliğine sahip yüksek elastikiyete 
sahip ve dayanıklı bir �lm tabakası oluşturur. DIN 18195 ve TS EN 15814 
standartlarına uygundur.

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Yapıların toprak altında su ile temas eden yüzeyleri uygulama öncesi yağ, gres, 
para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, 
kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve yapışmayı zayı�atacak etkenler 
yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı su ile temizlendikten sonra 
kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları ve varsa aktif su kaçakları uygun ürünlerle 
tamir edilmelidir. Köşe ve kenarlara minimum 4cm yarıçapında pah bandı 
yapılmalıdır.

• ASTARLAMA
Astar yapımı için, BİTÜM 2K PLUS likit komponentinden 1 kg alınarak 5 Lt. su ile 
ayrı bir kapta birlikte 400-600 devir/dakikalık bir karıştırıcı ile 3-4 dakika 
karıştırılmalıdır. Bu şekilde hazır hale gelen astar fırça ile göllenme 
yaptırılmadan yüzeye homojen olarak yayılarak uygulanır. Uygulamaya 
geçilmeden önce astarın kuruması beklenmelidir.

• UYGULAMA
Ambalajın içinde yer alan toz bileşen (B komponenti) sıvı malzemenin içerisine 
yavaşça ilave edilerek 400-600 devir/dakikalık bir karıştırıcı ile homojen hale 
getirilene kadar (topak oluşmamasına dikkat edilmeli) Hazırlanan karışım          
2-3 dakika dinlendirildikten sonra tekrar 20-30 saniye karıştırılarak kullanıma 
hazır hale getirilir. +23°C hava sıcaklığında, BİTÜM 2K PLUS hazırlandıktan 
sonra 60 dakika içinde tüketilmelidir. Kuruyan astar yüzeyin üzerine Ana kat 
uygulaması yapılır. Tüm uygulama en az 2 kat olarak yapılmalıdır. Uygulama 
fırça ile yapılacaksa, uygulama katları birbirine dik olarak uygulanmalıdır. Hem 
uygulama hem de yüzey sıcaklıkları +5°C ila +35°C arasında olmalıdır. Yapılan 
uygulama minimum 24 saat, ağır hava koşullarından korunmalıdır. BİTÜM 2K 
PLUS suyun geldiği yönden uygulanmalıdır. Malzeme tamamen kuruduktan 
sonra drenaj plakaları ve ısı yalıtım levhaları ile dolgu esnasında oluşacak 
darbelerden korunarak temel çukuru dolgusu yapılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda maksimum 
12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır. Ambalajlar     
kesinlikle 0°C derecenin altında hava sıcaklığından ve dondan korunmalıdır.

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında 
eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli 
miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS 
teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
22 Kg. + 8 Kg. (Tek kovada 30Kg. Kombi Set halinde) plastik kovada, kahverengi 
ve siyah renk olarak sunulmuştur.

UYGULAMA ALANLARI
• Temel ve Perdelere
• Bodrum ve Mahzenlerde
• Yapıların toprak altında kalan kısımlarında
• Balkon, teras ve çatılarda
• İstinat duvarları ve çökertme tanklarında
• Çiçeklik yalıtımlarında

YÜZEY STANDARTLARI 
• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler su ile temizlenmelidir.
Rulolar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

 

TÜKETİM
Uygulama Türü

Nemli Zemin

Sızıntı ya da Basınçsız Su

Biriken Sızıntı Suyu

Katman Sayısı Sar�yat

2mm ~2,5-3 kg /m²

2mm

Destek �lesi ile 2

~3,5-4 kg /m²

~4,5 kg-5 kg /m²
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İki Bileşenli Bitüm Kauçuk Esaslı,
Tiksotropik Likit Su Yalıtım MalzemesiBİTÜM 2K PLUS
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ÖZELLİKLER  VE AVANTAJLAR
• Agresif yer altı sularına dayanıklıdır
• Aromatik ve alifatik bileşenlere ve yağ gibi malzemelere dayanıklıdır.
• Hızlı kürlenir
• Esnek yapısı sayesinde rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir
• Nemli yüzeylere uygulanabilir
• Donma ve çözülme dayanımı yüksektir.
• Solvent içermez
• Çevre dostudur.
• Eksiz, su geçirimsizdir
• Kapalı alanlarda kullanıma uygundur



NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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OHSAS 45001

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK

Yoğunluk

Uygulama Sıcaklığı

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

DIN 52123)

Clever Lab.

Clever Lab.

1,13 ±0,05 gr/cm³

+5°C ila +35°C

2mm

5.000 – 30.000 μ

+70°C

0°C (bükülmede esnasında çatlamaz)

0,75 bar

4 Saat (Uygulandıktan sonra)

~%20

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

Çatlak köprüleme Kapasitesi
(+4°C ve 2mm ıslak �lm
tabakasında)

Buhar difüzyon katsayısı

Sıcaklığa Dayanım

Soğuğa Dayanım

Su Geçirgenliği

Yağmura Dayanım

Kuruma sırasında Kalınlık Azalması 
(28 Gün sonra)

İki bileşenli Bitüm Kauçuk
ve Özel Çimento

Clever Lab.Kaplama Tipi



TANIM
BİTÜM 2K, iki bileşenli, polimer modi�yeli, bitüm kauçuk esaslı likit su yalıtımı 
malzemesidir. Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışarak, suya ve neme 
dayanıklı, çatlak örtme özelliğine sahip esnek bir �lm tabakası oluşturur.              
DIN 18195 ve TS EN 15814 standartlarına uygundur.

UYGULAMA  PROSEDÜRÜ
• YÜZEY HAZIRLIĞI
Yapıların toprak altında su ile temas eden yüzeyleri uygulama öncesi yağ, gres, 
para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, 
kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve yapışmayı zayı�atacak etkenler 
yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı su ile temizlendikten sonra 
kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları ve varsa aktif su kaçakları uygun ürünlerle 
tamir edilmelidir. Köşe ve kenarlara minimum 4cm yarıçapında pah 
yapılmalıdır.

• ASTARLAMA
Astar yapımı için, BİTÜM 2K likit komponentinden 1 kg alınarak 5 Lt. su ile ayrı 
bir kapta birlikte 400-600 devir/dakikalık bir karıştırıcı ile 3-4 dakika 
karıştırılmalıdır. Bu şekilde hazır hale gelen astar fırça ile göllenme 
yaptırılmadan yüzeye homojen olarak yayılarak uygulanır. Uygulamaya 
geçilmeden önce astarın kuruması beklenmelidir.

• UYGULAMA
Ambalajın içinde yer alan toz bileşen (B komponenti) sıvı malzemenin içerisine 
yavaşça ilave edilerek 400-600 devir/dakikalık bir karıştırıcı ile homojen hale 
getirilene kadar (topak oluşmamasına dikkat edilmeli) Hazırlanan karışım           
2-3 dakika dinlendirildikten sonra tekrar 20-30 saniye karıştırılarak kullanıma 
hazır hale getirilir. +23°C hava sıcaklığında, BİTÜM 2K hazırlandıktan sonra          
60 dakika içinde tüketilmelidir. Kuruyan astar yüzeyin üzerine Ana kat 
uygulaması yapılır. Tüm uygulama en az 2 kat olarak yapılmalıdır. Uygulama 
fırça ile yapılacaksa, uygulama katları birbirine dik olarak uygulanmalıdır. Hem 
uygulama hem de yüzey sıcaklıkları +5°C ila +30°C arasında olmalıdır. Yapılan 
uygulama minimum 24 saat, ağırhava koşullarından korunmalıdır. BİTÜM 2K 
suyun geldiği yönden uygulanmalıdır. Malzeme tamamen kuruduktan sonra 
drenaj plakaları ve ısı yalıtım levhaları ile dolgu esnasında oluşacak 
darbelerden korunarak temel çukuru dolgusu yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI
• Temel ve Perdeler,
• Çiçeklik yalıtımlarında,
• Yatay ve düşey yüzeylerde,
• Bodrum ve mahzenlerde
• Yapıların toprak altında kalan kısımlarında
• Dış mekanlarda,
• Çökertme tankları ve istinat duvarlarında

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Kolay uygulanır.
• Esnek yapısı sayesinde rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir.
• Düşey ve yatayda uygulanabilir.
• Donma ve çözülme dayanımı yüksektir.
• Solvent içermez
• Çevre dostudur.
• Eksiz, su geçirimsiz sağlam bir tabaka oluşturur.
• Hem kuru hem de nemli yüzeylere uygulanabilir.
• Kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

YÜZEY STANDARTLARI
• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

UYGULAMA UYARILARI
• BİTÜM 2K uygulandıktan sonra üzeri kapatılmalıdır.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

 

Minimum Uygulama Kalınlığı
(Kuru Film)

Minimum
Tüketim

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda maksimum 
12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır. Ambalajlar kesinlikle 
0°C derecenin altında hava sıcaklığından ve dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında 
eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli 
miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS 
teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
22 Kg. + 8 Kg. (Tek kovada 30Kg. Kombi Set halinde) plastik kovada, kahverengi 
ve siyah renk olarak sunulmuştur.

TEMİZLİK
Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler su ile temizlenmelidir. Rulolar tek 
kullanımlıktır – ikince kez kullanılmaz.

TÜKETİM

Kullanım Alanı        

Zemin Nemine Maruz Kalan Alanlar
(Birikme Yapmayan Zemin Suları)

Geçici Süreli Basınçlı Suya
Karşı Yalıtım

Sürekli Basınçlı Suya Maruz
Kalan Alanlar (Yeraltı Suları)

2mm 3 kg/m²

3mm
(Cam Elyaf Donatı �lesi ile)

4mm
(Cam Elyaf Donatı �lesi ile)

4,5 kg/m²

6 kg/m²
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İki Bileşenli, Bitüm Kauçuk Esaslı,
Su Yalıtım MalzemesiBİTÜM 2K
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TS EN 15814OHSAS 45001

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Katı Madde

Karışım Oranı

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Kap Ömrü

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Лаб.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab. (+20°C)

25°C / 55% RH

Clever Lab.

İki  bileşenli Bitüm Kauçuk ve Özel Çimento

1,04 ±0,02 gr/cm³

%71 ± 3

22/8 hacimce

Mat

+5°C ila +35°C

60 dakika

6 saat

8 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün 
dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya 
düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında 
kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için detaylı tavsiyeler/öneriler 
almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.



TANIM

TÜKETİM 

CLEVERSEAL PU 35, tek bileşenli, yüksek modüllü havadaki nem ile kürlenen 
poliüretan derz dolgu mastiğidir.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ
• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde derz temizlenmelidir. Derzin kuru olduğundan emin 
olunmalıdır. Derz içerisindeki alt katmanda bulunan yağ, gres, yakıt, para�n ve 
silikon gibi adheransı ve yapışmayı engelleyecek ya da zayı�atacak etkenlerden 
tamamen arındırılmalıdır. Derzin tabanı açık ise polietilen dolgu �tili 
kullanılmalı ve derz genişliğinin yarısı kadar (genişlik 2/ derinlik 1) oranda 
derinlik bırakılarak uygulama yapılacak alan oluşturulmalıdır.

• ASTARLAMA
Yüzeyin durumuna göre ve iklim koşullarına uygun olarak uygun astar seçilerek 
kullanılmalıdır. Gözenekli yüzeylerde astar olarak PU PRIMER 200, nemli 
yüzeyler için PU PRIMER 300-2K veya Epoxy Primer WB kullanılması önerilir.

• UYGULAMA
Derz dolgu �tili derzin içine havanın geçmesi engellenecek şekilde yerleştirilir. 
Mastiğin ambalajı en uc noktadan kesilerek tabancasına yerleştirilir. Uygun ve 
doğru miktarda akış elde edilecek şekilde enjektör başlığı kesilerek tabancaya 
yerleştirilir. Mastik derzin içine havanın geçmesine imkan vermeyecek şekilde 
uygulanır. Geniş derzlerde macunun kenar ve tabanlarla temasının tam 
olabilmesi için tabancayla birden fazla uygulama yapmak gerekmektedir. 
Uygulamanın hemen sonrasında malzemenin düzlemesinin yapılması 
gerekmektedir.

TEMİZLİK

GÜVENLİK UYARILARI

AMBALAJ ve RENK
600 ml alüminyum sosis ambalajda beyaz ve gri renktedir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir.

UYGULAMA UYARILARI
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ALANLARI
• Derz dolgusu olarak,
• Beton tabakaların dilatasyonlarında,
• Su depoları ve yüzme havuzlarında,
• Sulama kanalları derzlerinde,
• Çatı ve teras dilatasyonlarında,
• Yatay ve düşey dilatasyon derzlerinde.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Astarlı ve astarsız her tür yüzeye mükemmel yapışır,
• Kolay uygulanır ve yüzeyi düzeltilebilir.
• Kimyasal direnci mükemmeldir.
• Kimyasallarla işlem gören su depoları ve yüzme havuzlarındaki derz
sistemlerinin yalıtımı için uygundur.
• Üzeri boyanabilir.
• Akma yapmaz, tiksotropiktir
• Kuruduktan sonra su sızdırmaz
• %25 hareket kabiliyetine sahiptir.
• Kürlenme esnasında hava kabarcığı oluşmaz.

10 mm

20 mm

30 mm

Derz Genişliği Derz Derinliği Derz Uzunluğu
(600ml Sosis/m)

5 mm

10 mm

15 mm

6

3

1,3
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CLEVERSEAL PU 35 Tek Bileşenli, Yüksek Modüllü,
Poliüretan Derz Dolgu Mastiği



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Form

Yoğunluk

Kürlenme Oranı

%100 Esneme Modülü

Derz Hareket Kabiliyeti

Elastik Geri Dönüş

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Betona Yapışma

İlk Kuruma Zamanı

Kuruma Süresi

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

Clever Lab.

ASTM D-412

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Poliüretan Mastik 

Tiksotropik Macun

1,25 ±0,05  gr/cm³

2mm/Gün

0,35 – 0,40 N/mm2

%25

>60

Shore A 35 (± 5)

> %600

> 1,5 N/mm²

60-90 Dakika

2mm / 24 Saat

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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CLEVERSEAL PU 2K DÖKME İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı,
Geniş Yatay Derzler İçin Dolgu Malzemesi

TANIM

TÜKETİM

PU 2K DÖKME, iki bileşenli, poliüretan esaslı, geniş yatay derz aralarının 
doldurulması ve izolasyonu için tasarlanan, yüksek performansa sahip derz 
dolgu malzemesi.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ
• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde derzi temizlenmelidir. Derzin kuru olduğundan emin 
olunmalıdır. Derz içerisindeki alt katmanda bulunan yağ, gres, yakıt, para�n ve 
silikon gibi adheransı ve yapışmayı engelleyecek ya da zayı�atacak etkenlerden 
tamamen arındırılmalıdır. Derzin tabanı açık ise polietilen dolgu �tili 
kullanılmalı ve derz genişliğinin yarısı kadar (genişlik 2/ derinlik 1) oranda 
derinlik bırakılarak uygulama yapılacak alan oluşturulmalıdır.

• ASTARLAMA
Yüzeyin durumuna göre ve iklim koşullarına uygun olarak uygun astar seçilerek 
kullanılmalıdır. Gözenekli yüzeylerde astar olarak PU PRIMER 200, nemli 
yüzeyler için PU PRIMER 300 2K veya EPOXY PRİMER WB kullanılması önerilir.

• UYGULAMA
Uygulama yapılacak alanda genişliğin, derinliğe oranı 2/1 olmalıdır. A ve B 
bileşenleri birleştirilip düşük devirli bir karıştırıcıda karıştırılarak kullanıma 
hazır hale getirilir. Hazırlanan karışımın kullanım süresi, +20°C’de 20 ila            
30-35 dakika arasındadır. Hava sıcaklığındaki değişime bağlı olarak kullanım 
süresi kısalabilir ya da artabilir. Derz dolgu �tili derzin içine havanın geçmesi 
engellenerek uygulanır. Geniş derzlerde macunun kenar ve tabanlarla 
temasının tam olabilmesi için tabancayla birden fazla uygulama yapmak 
gerekmektedir. Uygulamanın hemen sonrasında malzemenin düzlemesinin 
yapılması gerekmektedir.

AMBALAJ ve RENK

GÜVENLİK UYARILARI

TEMİZLİK

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir.

UYGULAMA UYARILARI
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.        

Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

8 Kg. + 4 Kg. metal kovada, gri renk

UYGULAMA ALANLARI
• Geniş, yatay dilatasyon derzleri,
• Su depoları ve yüzme havuzların derzleri,
• Sulama kanalları derzleri,
• Çatı ve teras dilatasyonları,
• Havaalanı pist derzleri.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Kolay uygulanır
• Poliüretan esaslıdır
• Geniş derzlerde dökerek yapılan uygulamalar için uygundur.
• Esnekliğini kaybetmez.
• Yağlara ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.

1 cm

2 cm

DERİNLİK 2 cm 4 cm

0,28 Kg/m

0,56 Kg/m

0,56 Kg/m

1,12 Kg/m

8 cm

1,12 Kg/m

2,24 Kg/m

Örnek sar�yat tablosundaki bilgi teoriktir. Polietilen �tilin yerleştirilme
şekline ve derz genişliğine göre sar�yat değişebilir.

 



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Uygulama Sıcaklığı

İnceltme

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kap Ömrü

Derz Hareket Kabiliyeti

Betona Yapışma

QUV

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

Clever Lab.

-

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

Clever Lab. (+25°C)

Clever Lab.

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

25°C / 55% RH

Clever Lab.

İki  bileşenli Poliüretan

1,55 ±0,05 gr/cm³

+5°C ila +35°C

Önerilmez

%100

30 (±5) (Shore A)

> %250

30 - 35 dakika

% 25

> 1,5 N / mm²

Geçti 1000 Saat

5 saat

5 ila 12 Saat

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.
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NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.



TANIM

UYGULAMA ALANLARI

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

GÜVENLİK UYARILARI

AMBALAJ ve RENK 

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

PU INJECTION tek bileşenli, düşük viskoziteli, kapalı hücreye sahip nem ve su ile 
reaksiyona giren enjeksiyon reçinesidir. Beton yüzeylerdeki çatlaklardan sızan 
basınçlı ya da basınçsız suyu kesmek için kullanılan özel poliüretan esaslı 
enjeksiyon reçinesidir.

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde çatlaklardaki tüm esnek ve serbest parçalar ve toz 
temizlenmelidir. 3 mm’den büyük çatlaklar uygun tamir malzemeleri ile 
kapatılmalıdır. Sızıntının geldiği yere göre pakerlerin (enjektörlerin) yerleri 
belirlenir. Pakerler 45 derecelik açı ile yerleştirilir. Pakerler betonarme 
kalınlığının yarısı kadar mesafeye çakılmalıdır. Pakerler arası mesafe 15 cm ile 
90 cm arası olabilir.

• ASTARLAMA
Temizleme işlemi yukarıda belirtilen şekilde ve yeterli biçimde yapılmış ise 
astarlamaya gerek yoktur.

• UYGULAMA
PU INJ CATALYST (katalizör) ürünü önceden iyice karıştırılmalıdır. PU INJECTION 
belirlenen miktardaki katalizör ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. 
Katalizör oranı çatlağın ve suyun geliş miktarına ve hava şartlarına göre 
uygulama alanında tespit edilmelidir. Katalizör %1 ila %6 arasında 
kullanılabilir. Uygulama basıncı 14 ila 200 bar arasında değişkenlik gösterir. 
Uygulamaya ilk pakerden başlanmalıdır. Düşük basınçla başlayıp reçine 
taşmaya başlayana kadar basınç artırılır. Reçinenin taşması ile birlikte diğer 
pakere geçilir. Enjeksiyon uygulamasında tüm pakerlerden enjekte edilen reçine 
betonarmede sızıntı yapan çatlaklardan saf reçine taşacaktır. Bu işlemden sonra 
uygulama sonlandırılır. PU INJECTION uygulamasında malzeme sar�yatı çatlak 
ve boşlukların tamamen dolması gereken miktar kadardır.

25 kg + 2 kg metal ambalajlarda set olarak bej şe�af-sarı renktedir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda, 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

TEMİZLİK

TÜKETİM 
PU INJECTION uygulamasında malzeme sar�yatı çatlak ve boşlukların 
tamamen dolması gereken miktar kadardır.

UYGULAMA UYARILARI
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir.

• Temeller
• İstinat Duvarları
• Çatlak Duvarları
• Garajların ve evlerin toprak altında kalan yüzeyleri
• Barajlar
• Temeller ve yeraltı geçitleri
• Atık su ve kanalizasyon sistemleri
• Depolar
• Dolgu tabakaları ve derzlerde

• Kolay uygulanır
• Betondaki çatlak, boşluk ve derzlerin sızdırmazlığında etkin performansa sahiptir
• Reaksiyon süresi ayarlanabilir
• Hidrofobiktir
• Düşük viskoziteli oluşundan kılcal çatlakların içine çok iyi nüfuz eder
• Solvent içermez
• Su ile reaksiyona girerek sızıntıyı keser.
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Tek Bileşenli, Esnek Pu Esaslı,
Düşük Viskoziteli, Enjeksiyon Reçinesi



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Parlaklık

İnceltme

Katı Madde

Parlama Noktası

Tam Kuruma Zamanı

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Poliüretan Enjeksiyon Reçine

1,10 ±0,04 gr/cm³

200 cp

Yarı Parlak

Önerilmez

%100

+145°C

2 ila 4 Saat arası
* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Renk

Yoğunluk

Viskozite

Parlama Noktası

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

Clever Lab.

Şe�af-Sarı

0,95 gr/cm³

~15 cp

+145°C

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.
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PU INJ CATALYST

OHSAS 45001

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.



TANIM

UYGULAMA ALANLARI

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

PU PRIMER 200 tek bileşenli, poliüretan esaslı, emici yüzeyler için geliştirilmiş 
astar malzemesidir.

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, 
gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi 
adheransı ve yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey 
yüksek basınçlı su ile yıkandıktan sonra kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları 
uygun ürünlerle tamir edilmelidir.

• UYGULAMA 
Malzeme ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile ya da elle 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. İnceltme kullanmadan uygulanmalıdır. Astarlanacak yüzey, 
rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, ürün dökülerek sürülür. 
Büyük yüzeylere havasız sprey kullanılması tavsiye edilir. 2-4 saat sonra PU su 
izolasyon malzemesi veya derz dolgusu uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzeyde nem oranı maksimum %5 olmalıdır.

UYGULAMA UYARILARI
• PU PRIMER 200 uygulandıktan sonra yüzeyi kemikleşmeden (kimyasal 
bağlantı geçemeden) kesinlikle PU su yalıtım malzemesi uygulanması 
gerekmektedir.
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TEMİZLİK

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

TÜKETİM

AMBALAJ ve RENK 

Toplam tüketim (minimum): 0,10 – 0,25 kg/m2’dir.

4 kg ve 20 kg metal tenekelerde, şe�af renktedir.

Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir.   
Rulolar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

• Beton
• Sıva
• Alçı ve çimento panelleri
• Poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri için astar

• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek).
• Hızlı kürlenir
• Emici olmayan yüzeylerle mükemmel birleşme sağlar
• Mükemmel yapışma sağlar.
• Uygulandığı yüzeyi çok iyi şekilde ve homojen olarak kaplayarak, yüzeye
emprenye olur.

YÜZEY STANDARTLARI
• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5 ºC ve +35 ºC
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.
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Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı,
Emici Yüzeyler İçin Astar Malzemesi



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

İnceltme

Katı Madde

Sertlik

Betona Yapışma

İlk Kuruma Zamanı

Üzeri Kaplama Süresi

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

TSE EN 1542 (+23°C)

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek Bileşenli Poliüretan

1,00 ±0,05 gr/cm³

60 - 100 cp

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

Önerilmez

%50 (+/-5)

> 75 (Shore A)

> 2,2 N/mm²

1-3 Saat

3-4 Saat

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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TANIM

UYGULAMA ALANLARI

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR 

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

PU PRIMER 300 2K dolgulu, iki bileşenli, nem toleranslı, poliüretan esaslı astar 
malzemesi.

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, 
gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi 
adheransı ve yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır.            
Yüzey yüksek basınçlı su ile yıkandıktan sonra kurutulmalıdır. Yüzey 
bozuklukları uygun ürünlerle tamir edilmelidir.

• UYGULAMA 
A ve B bileşenleri birleştirilip düşük devirli bir karıştırıcı ile ya da elle 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. İnceltme kullanmadan uygulanmalıdır. Karışımın kap ömrü 
+20°C’de 35 dakikadır. Astarlanacak yüzey, rulo ya da fırça yardımıyla tüm 
yüzey kaplanana kadar, ürün dökülerek sürülür. 6-12 saat sonra astarın 
kürlenmesinden sonra yüzeye PU su izolasyon malzemesi uygulanabilir.

UYGULAMA UYARILARI
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

TEMİZLİK

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

TÜKETİM

AMBALAJ ve RENK

Toplam tüketim (minimum): 0,30 – 0,50 kg/m2’dir.

13,5 kg (A bileşeni) ve 4,5 kg’lık (B bileşeni) metal tenekelerde, gri renktedir.

Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir. 
Rulolar tek kullanımlıktır – ikince kez kullanılmaz.

• Beton
• Sıva
• Alçı ve çimento panelleri
• Ahşap

• Nemli beton gibi yüzeylerde kullanılır.
• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek).
• Hızlı kürlenir.
• Mükemmel yapışma sağlar.
• Uygulandığı yüzeyi çok iyi şekilde ve homojen olarak kaplayarak, yüzeye
emprenye olur.

YÜZEY STANDARTLARI
• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5 ºC ve +35 ºC
• Bağıl Nem= <85%
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.
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İki Bileşenli Poliüretan Esaslı,
Nem Toleranslı Astar MazlemesiPU PRIMER 300-2K



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Uygulama Sıcaklığı

İnceltme

Sertlik

Betona Yapışma

İlk Kuruma Zamanı

Tam Kuruma Zamanı

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

TSE EN 1542 (+23°C)

25°C / 55% RH

25°C, 55% RH

İki Bileşenli Poliüretan

1,25 gr/cm³ (±0,05)

500 - 1000 cp

+5°C ila +35°C

Önerilmez

> 95 (Shore A)

> 2,5 N / mm²

3 saat

6 - 12 Saat

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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TANIM

UYGULAMA ALANLARI

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

EPOKSİ PRIMER iki bileşenli, kimyasal olarak kürlenen, solvent içermeyen 
epoksi astar malzemesidir.

YÜZEY STANDARTLARI
• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5 ºC ve +35 ºC
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

TÜKETİM

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

TEMİZLİK

AMBALAJ ve RENK 

Toplam tüketim (minimum): 0,30 – 0,50 kg/m2’dir.

UYGULAMA UYARILARI
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler uygun Clever 001 ile temizlenmelidir. 
Rulolar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

17kg (A) + 8Kg (B) metal kovada şe�af renktedir.

Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

• İç ve Dış Mekanlar
• Endüstriyel emici yüzey sistemlerinde koruyucu kaplama,
• Kanalizasyon ve atık tesislerinde,
• Otopark ve yürüyüş yolları,
• PU ve epoksi sistemleri için astar,
• Depolar ve fabrikalarda,

• Solvent içermez
• Çok amaçlı kullanılabilen beton astarı
• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek)
• Genel temizlik kimyasallarına dayanıklıdır
• Yüzeyde güçlü bir �lm katmanı oluşturur
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İki Bileşenli, Solvent İçermeyen,
Epoksi Astar MalzemesiEPOXY PRIMER

• YÜZEY HAZIRLAMA
Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, 
gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi 
adheransı ve yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır.            
Yüzey bozuklukları uygun ürünlerle tamir edilmelidir. Yüzey hazırlandıktan 
sonra zemin betonun kopma mukavemeti minimum 1,5 N/mm2 olması ve nem 
oranının ise maksimum %5’i geçmemesi gerekmektedir.

• UYGULAMA
A ve B bileşenleri birleştirilip düşük devirli bir karıştırıcı ile ya da elle 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Karışımın kap ömrü +25°C’de 45 dakikadır. Daha yüksek 
sıcaklıklar kap ömrünü azaltır. Yüzey tamiratı ve hazırlığı tamamlandıktan sonra 
seçilen uygulama sistemine uygun şekilde zemine rulo ile uygulanır. Diğer bir 
uygulama seçeneği de, malzemeye 0,10 - 0,30 mm kuru silis kumu 1’e 1 oranında 
karıştırılarak veya üzerine 0,20 - 0,50 mm kuru silis kumu serpilerek uygulanır. 
Karışımı ekipman içinde 30 dakikadan fazla bekletmeyin. EPOXY PRIMER solvent 
içermese de, iyi bir havalandırma uygulamacıyı koruyacak, boya �lmin üzerinde 
yoğuşmayı önleyecek ve optimum kaplama performansı elde edilmesini 
sağlayacaktır. Havalandırma, kürlenme esnasında da devam ettirilmelidir.



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Karıştırma Oranı

Görünüm

Uygulama Sıcaklığı

İnceltme

Sıcaklık Direnci

Katı Madde

Sertlik

Basınç Dayanımı

Betona Yapışma

VOC (Uçucu Organik Bileşen)

Kap Ömrü

İlk Kuruma Zamanı

Tam Kuruma Zamanı

Üzeri Kaplama Süresi

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

Clever Lab.

TSE EN 1542 (+23°C)

Clever Lab.

Clever Lab.

25°C / 55% RH

25°C, 55% RH

Clever Lab.

İki bileşenli Solventsiz Epoksi

1,10 gr/cm³ (±0,05)

85 KU

Ağırlıkça 2,12/1

Parlak

+5°C ila +35°C

Önerilmez

121°C Kuru

%100

> 90 (Shore D)

> 95 N / mm²

>2 N / mm²

31 gr/Lt.

30 Dakika

6 Saat

7 Gün

8 – 24 Saat

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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TANIM

UYGULAMA ALANLARI 

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Toplam tüketim (minimum): 0,15 – 0,60 kg/m2’dir.

TÜKETİM

• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.

• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su izolasyon-

larında kullanılmaz.

UYGULAMA UYARILARI

AMBALAJ ve RENK

TEMİZLİK

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

EPOXY PRIMER WB iki bileşenli, kimyasal olarak kürlenen, nem toleranslı, su 
bazlı, epoksi astar malzemesidir.

• YÜZEY HAZIRLAMA
Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, 
gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi 
adheransı ve yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey 
bozuklukları uygun ürünlerle tamir edilmelidir. Yüzey hazırlandıktan sonra zemin 
betonun kopma mukavemeti minimum 1,5 N/mm2 olması gerekmektedir.

• UYGULAMA
A ve B bileşenleri birleştirilip düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Karışım tamamlandıktan sonra %25 oranında su ile inceltilerek 
kullanıma hazır hale getirilir. Karışımın kap ömrü +25°C’de 60 dakikadır. Daha 
yüksek sıcaklıklar kap ömrünü azaltır. Karışımı uygulamak için 60 dakikadan 
fazla bekletmeyin. Yüzey tamiratı ve hazırlığı tamamlandıktan sonra seçilen 
uygulama sistemine uygun şekilde zemine rulo ile uygulanır. İyi bir 
havalandırma yapılması, yoğuşmayı önleyecek ve optimum kaplama 
performansı elde edilmesini sağlayacaktır. Havalandırma, kürlenme esnasında 
da devam ettirilmelidir. Astar uygulanan yüzeydeki beyaz tabaka şe�afa 
döndükten sonra epoksi veya poliüretan üst katman uygulamasına geçilir. Astar 
olarak 0,15- 0,20kg/m2 sarf edilir. Nem bariyeri olarak 0,50 - 0,60 kg/m2 olacak 
şekilde minimum 3 kat uygulanmalıdır.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler uygun solvent ile temizlenmelidir. 

Rulolar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

5kg (A) + 15Kg (B) plastik kovada şe�af renktedir.

2,5kg (A) + 7,5Kg (B) plastik kovada şe�af renktedir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 

maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 

temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 

sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 

Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 

sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 

CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 

isteyiniz.

• İç ve Dış Mekanlar
• Epoksi, PU veya çimento esaslı sistemler gibi uygulamalara astar olarak
• Nem bariyeri uygulamalarında
• Beton sızdırmazlık katı olarak
• Eski ve yeni beton arasında adherans katmanı olarak

• Su bazlıdır
• Suya ve Neme karşı yüksek derecede bariyer görevi görür
• Nemli beton dahil, emici tüm yüzeylere yüksek adherans sağlar
• Genel temizleyici ve kimyasallara dayanıklıdır.
• Kokusuzdur
• Yanmaz
• Kapalı alanlara uygulanması uygundur.

EPOXY PRIMER WB
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İki Bileşenli, Su Bazlı,
Nem Toleranslı, Epoksi Astar Malzemesi



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Uygulama Sıcaklığı

İnceltme

Katı Madde

Sertlik

Basınç Dayanımı

Betona Yapışma

Kap Süresi

İlk Kuruma Zamanı

Üzeri Kaplama Süresi

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

Clever Lab.

TSE EN 1542 (+23°C)

Clever Lab. (+25°C)

25°C / 55% RH

Clever Lab.

1,05 gr/cm³ (±0,05)

100 - 150 KU

+5°C ila +35°C

Su ile %25

%70(±5)

> 95 (Shore A)

> 3 N/mm²

>3 N/mm²

1 Saat

4-5 Saat

6–24 Saat

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

45

EPO
KSİ A

STA
RLA

R

OHSAS 45001

İki bileşenli Su Bazlı Epoksi



TANIM

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Toplam tüketim (minimum): 0,20 - 0,60 kg/m2’dir.

TÜKETİM

• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

UYGULAMA UYARILARI

AMBALAJ ve RENK

TEMİZLİK

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

EPOXY PRIMER WB GLOSSY parlak yüzeyler için geliştirilmiş, iki bileşenli, su 
bazlı, epoksi astar malzemesidir. Şe�af yapıya sahiptir.

• YÜZEY HAZIRLAMA
Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, 
gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi 
adheransı ve yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey 
bozuklukları uygun ürünlerle tamir edilmelidir. Yüzey hazırlandıktan sonra 
zemin betonun kopma mukavemeti minimum 1,5 N/mm² olması 
gerekmektedir.

• UYGULAMA
A ve B bileşenleri birleştirilip düşük devirli bir karıştırıcı ile 2 - 3 dakika 
karıştırılmalıdır. Karışım tamamlandıktan sonra %25 oranında su ile 
inceltilerek kullanıma hazır hale getirilir. Karışımın kap ömrü +25°C’de                   
60 dakikadır. Daha yüksek sıcaklıklar kap ömrünü azaltır. Karışımı uygulamak 
için 60 dakikadan fazla bekletmeyin. Yüzey tamiratı ve hazırlığı 
tamamlandıktan sonra seçilen uygulama sistemine uygun şekilde zemine rulo 
ile uygulanır.  İyi bir havalandırma yapılması, yoğuşmayı önleyecek ve optimum 
kaplama performansı elde edilmesini sağlayacaktır. Havalandırma, kürlenme 
esnasında da devam ettirilmelidir. Astar uygulanan yüzeydeki beyaz tabaka 
şe�afa döndükten sonra epoksi veya poliüretan üst katman uygulamasına 
geçilir. Astar olarak 0,15 - 0,20kg/m² sarf edilir. Nem bariyeri olarak                             
0,50 - 0,60 kg/m² olacak şekilde minimum 3 kat uygulanmalıdır.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler uygun solvent ile temizlenmelidir. 
Rulolar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

4kg (A) + 16Kg (B) plastik kovada şe�af renktedir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI 
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

UYGULAMA ALANLARI
• Seramik, fayans, metal ve cam gibi yüzeyler
• Parlak yüzeyler
• İç ve Dış Mekanlar
• Epoksi, PU veya çimento esaslı
• Nem bariyeri uygulamalarında

• Su bazlıdır
• Suya ve Neme karşı yüksek derecede bariyer görevi görür
• Nemli beton dahil, demir, galvaniz, çelik, alüminyum gibi alt katmanlara
yüksek adherans sağlar
• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek)
• Kokusuzdur
• Yanmaz
• Kapalı alanlara uygulanması uygundur
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Parlak Yüzeyler İçin, Nem Toleranslı,
İki Bileşenli, Su Bazlı, Epoksi Astar Malzemesidir



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Uygulama Sıcaklığı

İnceltme

Katı Madde

Sertlik

Basınç Dayanımı

Betona Yapışma

Kap Süresi

İlk Kuruma Zamanı

Üzeri Kaplama Süresi

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25°C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

Clever Lab.

TSE EN 1542 (+23°C)

Clever Lab. (+25°C)

25°C / 55% RH

Clever Lab.

1,05 gr/cm³ (±0,05)

100 - 150 KU

+5°C ila +35°C

Su ile %20-%25

%70(±5)

> 95 (Shore A)

> 3 N/mm²

>3 N/mm²

1 Saat

4-6 Saat

6 – 24 Saat

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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İki Bileşenli Su Bazlı Epoksi



TANIM

UYGULAMA ALANLARI

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

TEMİZLİK

AMBALAJ ve RENK 

TÜKETİM 

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

UYGULAMA PROSEDÜRÜ  

PU 640 TC 1K, şe�af, tek bileşenli, PU bazlı, UV direnci yüksek, alifatik son kat 
kaplama malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenerek, kesintisiz/eklemesi şe�af 
ve parlak bir �lm tabakası oluşturur. Alifatik yapısı sayesinde güneş ışınlarına 
maruz kaldığında rengini korur, solmaz ya da sararmaz.

YÜZEY STANDARTLARI
• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <85%
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 kullanılmalıdır. 
Fırça ile uygulanabilir. Poliüretan ve Poliürea uygulamalarında son kat olarak 
astara gerek yoktur.

• UYGULAMA
Kullanmadan önce ambalaj açılarak düşü devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Ürün karıştırılırken malzemenin içerisine yüksek oranda hava 
karışmamasına özen gösterilmelidir. Malzemenin içerisine hava karışır ise, 
malzeme zemin üzerinde kürlendikten sonra gözle görünür hava kabarcıkları 
oluşacaktır. Malzeme astarlanan yüzeye dökülerek ve tüm yüzeye rulo ya da fırça 
yardımı ile yayılarak uygulama yapılır.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler Clever 001 ile temizlenmelidir. Rulolar 
ve fırçalar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

Her kat için minimum:  0,15 – 0,20 kg/m2 şeklinde uygulanır.

UYGULAMA UYARILARI
• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su izolasyonların-
da kullanılmaz.

Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında 
eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli 
miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS 
teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

4 kg ve 20 kg metal tenekelerde, şe�af renktedir.

• Endüstriyel zeminler
• Açık ve Kapalı Otoparklar
• Ahşap, taş, mermer ya da tuğla gibi yapı malzemelerinin üzerine
• Stadyumlar
• Çatı, teras, veranda ve balkonlar
• Yoğun yaya tra�ğine maruz kalan alanlar
• Üzeri kapatılmayan çatılar
• Epoksi Zemin kaplamalarının son katı
• Yüksek aşınma direncinin sağlanması gereken yüzeyler

• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek)
• Mükemmel UV dayanımı vardır.
• Yüzeye mükemmel yapışma ve adhezyon sağlar.
• Alifatik yapısı sayesinde güneş ışınlarına maruz kaldığında rengini korur,
solmaz ya da sararmaz.
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Sürekli su temasına dayanıklıdır.
• -40°C ve +80°C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
• Mükemmel kimyasal dayanımı vardır.
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PU 640 TC-1K-Şe�af Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı,
Şe�af, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

• YÜZEY HAZIRLAMA
Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, 
gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı 
ve yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek 
basınçlı su ile yıkandıktan sonra kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

EN ISO 7789

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Alifatik Poliüretan

0,95 gr/cm³ (±0,01)

100 – 200 cp

0,8 gr/m²  saat

Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 100 gün

200°C

%50 (± 5)

>60 (Shore D)

%150

20 N/mm²

> 2 N / mm²

2000 saat

-40 ila +80°C

4-6 saat

6 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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TANIM

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

UYGULAMA UYARILARI

AMBALAJ ve RENK

GÜVENLİK UYARILARI

TEMİZLİK

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
YÜZEY STANDARTLARI

PU 650 TC 1K tek bileşenli, PU bazlı, UV dayanımı yüksek, alifatik son kat kaplama 
malzemesidir. PU su yalıtım membranları için elastik son kat malzemesidir. 
Havadaki nem ile kürlenerek, kesintisiz/eklemesi esnek ve renkli bir �lm tabakası 
oluşturur. Alifatik yapısı sayesinde güneş ışınlarına maruz kaldığında rengini 
korur, solmaz ya da sararmaz.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= < %5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <85%
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ 

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 kullanılmalıdır. 
Fırça ile uygulanabilir. Poliüretan ve Poliürea uygulamalarında son kat olarak 
astara gerek yoktur.

• UYGULAMA
Kullanmadan önce ambalaj açılarak düşü devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika 
karıştırılmalıdır. Ürün karıştırılırken malzemenin içerisine yüksek oranda hava 
karışmamasına özen gösterilmelidir. Malzemenin içerisine hava karışır ise, 
malzeme zemin üzerinde kürlendikten sonra gözle görünür hava kabarcıkları 
oluşacaktır. Malzeme astarlanan yüzeye dökülerek ve tüm yüzeye rulo ya da fırça 
yardımı ile yayılarak uygulama yapılır.

• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.
• Poliüretan yalıtım malzemelerinin üzeri kaplanacak ise yeniden kat atma süresi 
geçirilmelidir.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler uygun solvent ile temizlenmelidir. 
Rulolar ve fırçalar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

TÜKETİM
Her kat için minimum:  0,10 - 0,15 kg/m² şeklinde uygulanır.

Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında 
eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli 
miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS 
teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

4 Kg ve 20 Kg metal tenekelerde, beyaz ve gri renktedir.

UYGULAMA ALANLARI
• Yaya tra�ğine maruz kalan alanlar,
• Stadyumlar ,
• Açık ve Kapalı Otoparklar,
• Poliüretan su yalıtımı için elastik son kat malzemesi olarak,
• Endüstriyel zeminler,
• Ahşap, taş, mermer ya da tuğla gibi yapı malzemelerinin üzerine,
• İç ve dış alan uygulamaları,
• Teras, veranda ve balkonlar,
• Üzeri kapatılmayan çatılar,
• Yüksek aşınma direncinin sağlanması gereken yüzeyler.

• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek)
• UV dirençlidir.
• Alifatik yapısı sayesinde güneş ışınlarına maruz kaldığında rengini korur, solmaz
ya da sararmaz.
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Yüzeye mükemmel yapışma ve adhezyon sağlar.
• Sürekli su temasına dayanıklıdır.
• -40°C ve +80°C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
• Mükemmel kimyasal dayanımı vardır.
• Mükemmel mekanik özelliklere, yırtılma ve gerilme direncine sahiptir.
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PU 650 TC-1K Tek Bileşenli Poliüretan Esaslı, Elastik
 Renkli, Alifatik Son Kat Kaplama Malzemesi

• YÜZEY HAZIRLAMA
Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, 
gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı 
ve yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek 
basınçlı su ile yıkandıktan sonra kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Isı Dayanımı

Ani Sürede Şok Isı

Katı Madde

Sertlik

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

EN ISO 7789

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240, DIN 53505, EN ISO R868

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

Tek bileşenli Alifatik Poliüretan

0,95 gr/cm³ (±0,01)

100 – 200 cp

0,8 gr/m²  saat

Parlak

+5°C ila +35°C

+80°C’de 100 gün

200°C

%50 (± 5)

>60 (Shore D)

%150

15 N/mm²

> 2,5 N / mm²

2000 saat

-40 ila +80°C

4-6 saat

6 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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TANIM

UYGULAMA ALANLARI

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

UYGULAMA UYARILARI

TEMİZLİK

GÜVENLİK UYARILARI

TÜKETİM

AMBALAJ ve RENK

YÜZEY STANDARTLARI

PU 640 TC 2K Renkli, iki bileşenli, PU bazlı, UV dayanımı yüksek, alifatik son kat 
kaplama malzemesidir. Kesintisiz/eklemesi parlak renkli ve çizilmeye karşı çok 
dirençli bir �lm tabakası oluşturur. Alifatik yapısı sayesinde güneş ışınlarına 
maruz kaldığında rengini korur, solmaz ya da sararmaz.

• Sertlik R28= 15 Mpa
• Nem= W<%5
• Sıcaklık= +5°C ve +35°C
• Bağıl Nem= <%85
Detaylı bilgi için teknik departmanımıza danışınız.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 
kullanılmalıdır. Fırça ile uygulanabilir. Poliüretan ve Poliürea uygulamalarında 
son kat olarak astara gerek yoktur.

• UYGULAMA
Bileşenler önce ayrı ayrı düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılarak birleştirilir. 
Birleştirilen düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılmalıdır. Ürün 
karıştırılırken malzemenin içerisine yüksek oranda hava karışmamasına özen 
gösterilmelidir. Malzemenin içerisine hava karışır ise, malzeme zemin üzerinde 
kürlendikten sonra gözle görünür hava kabarcıkları oluşacaktır. Malzeme 
astarlanan yüzeye dökülerek ve tüm yüzeye rulo ya da fırça yardımı ile yayılarak 
uygulama yapılır.

• Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.
• Kimyasal işlem gören suların bulunduğu yüzme havuzlarının su 
izolasyonlarında kullanılmaz.

Her kat için minimum:  0,15 - 0,20 kg/m2 şeklinde uygulanır.

16 Kg (A bileşeni) ve 4 Kg’lık (B bileşeni) metal tenekelerde belirlenen RAL Kodu 
(gri tonları) renklerindedir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında 
eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli 
miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS 
teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

Uygulama sonrası, kullanılan tüm aletler uygun solvent ile temizlenmelidir. 
Rulolar ve fırçalar tek kullanımlıktır – ikinci kez kullanılmaz.

• Yüksek aşınma direncinin sağlanması gereken her türlü yüzey
• Yaya tra�ğine maruz kalan alanlar
• Stadyumlar
• Endüstriyel zeminler
• Açık ve Kapalı Otoparklar
• Çatı, teras, veranda ve balkonlar
• Epoksi Zemin kaplamalarının son katı
• Yüksek aşınma direncinin sağlanması gereken yüzeyler

• Kolay uygulanır (fırça, rulo ya da püskürtülerek)
• UV dayanımı vardır.
• Alifatik yapısı sayesinde güneş ışınlarına maruz kaldığında rengini korur,
solmaz ya da sararmaz.
• Yüzeye mükemmel yapışma ve adhezyon sağlar.
• Uygulandığında ek yeri oluşmasına veya sızıntıya sebep olmayan, tek parça
�lm tabakası oluşmasını sağlar.
• Sürekli su temasına dayanıklıdır.
• -40°C ve +80°C dereceler arasında mekanik özelliklerini korur.
• Mükemmel kimyasal dayanımı vardır.

 PU 640 TC-2K-Renkli
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İki Bileşenli Poliüretan Esaslı, Renkli, Alifatik
Son Kat Kaplama Malzemesi

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, 
gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi 
adheransı ve yapışmayı zayı�atacak etkenler arındırılmalıdır. Yüzey yüksek 
basınçlı su ile yıkandıktan sonra kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Viskozite

Su Buharı Geçirgenliği

Parlaklık

Uygulama Sıcaklığı

Karışım Oranı

Sertlik

Katı Madde

Kap Ömrü

Kopma Genleşme Yüzdesi

Kopma Mukavemeti

Betona Yapışma

QUV

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Yeniden Kat Atma

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20C)

ASTM D 2196-86 / EN ISO 3219 (+25C)

EN ISO 7789

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868

Clever Lab.

Clever Lab. (+25°C)

ASTM D 412 (+23°C)

ASTM D 412  (+23°C)

TSE EN 1542 (+23°C)

ASTM G154

Clever Lab.

25°C / 55% RH

Clever Lab.

İki bileşenli Alifatik Poliüretan

1,20 gr/cm³ (±0,05)

100 – 200 cp

0,8 gr/m²  saat

Yarı Parlak

+5°C ila +35°C

4/1

>80 Shore D

%80 (± 5)

35 – 45 dakika

> %50

10 N/mm²

> 2 N/mm²

2000 saat

-40 ila +80°C

3-4 saat

8 ila 24 Saat arası

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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TANIM

UYGULAMA ALANLARI

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

GÜVENLİK UYARILARI

TÜKETİM

AMBALAJ ve RENK

Çift komponentli, solventsiz, poliüretan esaslı, kendi kendine yayılan bir 
kaplama malzemesidir. Kimyasal aşınma dayanımı ve çatlak köprüleme özelliği 
yüksek olan, aynı zamanda esneme özelliği olan hijyenik, temizlenebilir, 
parlak, zemin kaplamasıdır.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• UYGULAMA
A komponenti düşük devirli (300-400 rpm) mekanik bir karıştırıcı ile kendi 
içerisinde homojen hale gelene kadar karıştırılır. Daha sonra B komponenti             
A komponentinin içerisine ilave edilerek karışım homojen hale gelene kadar          
2 dakika boyunca sürekli olarak karıştırılır. Hava sürüklenmesini en aza 
indirmek için fazla karıştırmaktan kaçınınız. Ürünün uygulama süresi                               
20 ile 30 dakika arasındadır.

1,5 mm kalınlık için 1,15 kg/m² (kumsuz).

16 kg + 4 kg (20 kg Kombi Set)

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında 
eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle 
teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli 
miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS 
teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

• Fabrikalarda,
• Depolama alanlarında,
• Otoparklarda,
• Kimyasal ve mekanik direnç istenen beton zeminlerde,
• Mağaza ve o�slerde,
• Soğuk hava depolarında,
• Okullar ve hastanelerde.

• Solvent içermez,
• Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir,
• Elastik bir yapıdadır,
• Derzsiz yekpare yüzey oluşturur,
• Kolay temizlenir, hijyeniktir,
• Uzun süre bakım gerektirmez,
• Uygulaması kolaydır.

PUR FLEX 2K
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2K Poliüretan Self-leveling Kaplama

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, gevşek 
parçacıklar, kalıp ayırıcı ajanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi adheransı ve 
yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzey yüksek basınçlı 
su ile yıkandıktan sonra iyice kurutulmalıdır. Yüzey bozuklukları uygun 
ürünlerle tamir edilmelidir.

• ASTARLAMA
Beton, çimento ya da şap gibi emici yüzeyler için PU PRIMER 200 ya da EPOXY 
PRIMER kullanılmalıdır (bu tür yüzeylerde nem maksimum %5 olmalıdır). 
Nemli yüzeylerde ise PU PRIMER 300-2K ya da EPOXY PRIMER WB tercih 
edilmelidir. Metal, seramik veya eski kaplama gibi emici olmayan yüzeylerde de 
EPOXY PRIMER WB GLOSSY kullanılmalıdır.



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK ÖZELLİK
Renk

Komponent Sayısı

Karışım Oranı

Yoğunluk

Uzama

Sertlik

Mukavemet

Uygulama ve Zemin Sıcaklığı

Üzerinde Yürünebilirlik

Tam Sertleşme

Kimyasal ve Mekanik Yüklere Dayanım

Kullanım Zamanı

Seçili RAL Renkleri

2 (kumla kullanılabilir)

12 kg için 4/1 : A/B (Ağırlıkça)-24 kg için 4/1 A/B (Ağırlıkça)

+20°C 1.36 gr/m³ (karışım yoğunluğu)

< 50

< 63

< 13

+5°C/+30°C

16 Saat

48 Saat

7 gün

(23°C’de) 20 ve 30 dakika arası

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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İki Bileşenli, Epoksi Esaslı,
Tamir, Ankraj ve Montaj Harcı

TANIM

UYGULAMA ALANLARI

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

GÜVENLİK UYARILARI 

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

EPOXY REPAIR, iki bileşenli kimyasal reaksiyon ile kürlenen, solvent içermeyen, 
tamir, ankraj ve montaj harcıdır.

• YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama öncesinde tüm yüzeyden yağ, gres, para�n atıkları, çimento şerbeti, 
gevşek parçacıklar, kalıp ayırıcı alanlar, kürlenmiş eski membranlar gibi 
adheransı ve yapışmayı zayı�atacak etkenler yüzeyden arındırılmalıdır.                
Çelik yüzeyler kumlanarak pastan arındırılmalıdır. Yüzeyde su akıntısı varsa 
drene edilmeli veya uygun bir malzeme ile su akışı engellenmeli, bloke 
edilmelidir.

• ASTARLAMA
Yukarıda belirtilen şekilde uygun yüzey hazırlığı yapılmış zeminlerde astar 
gerektirmez.

• UYGULAMA
Ürün iki bileşenli setler olarak tedarik edilmektedir. A ve B bileşenleri 
birleştirilip düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılarak uygulamaya 
hazır hale getirilir. Karışımın kap ömrü +20°C’de 40 dakikadır. Daha yüksek 
sıcaklıklar kap ömrünü azaltır, düşük sıcaklıklar da kap ömrünü uzatacaktır.            
El ile karıştırma yapılmamalıdır. Spatula, mala ya da ağızdan dolma kartuş 
tabancası (sosis tabancası) ile uygulanır. Yüzey hazırlığı yapılmış deliklere 
dipten başlayacak şekilde doldurulur. Uygulama en az 2 mm, en çok 30 mm 
olmalıdır. Ankraj montajında, projede belirlenmiş derinlik ve genişlikte açılan 
deliklere doldurulmuş EPOXY REPAIR içerisine döndürülerek yerleştirilmeli ve 
deliğin dışına malzemenin taştığı gözlenmelidir.

TÜKETİM
1 mm kalınlık için yaklaşık 1,7 kg/m2’dir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 
maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 
temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 
sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 
sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 
CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 
isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
3,75 Kg ve 1,25 Kg’lık metal ambalajlarda gri renktedir.

• Beton ve taş duvarlarda,
• Betona ve tüm metal ve çelik yapı elemanlarının yapıştırılmasında ve
montajında,
• Köprü ve viyadüklerin deprem sönümleyicilerinin ve korkuluklarının
sabitlenmesinde,
• Ankraj elemanlarının sabitlenmesinde
• Dilatasyon bantlarının yapıştırılmasında

• Betona ve çeliğe mükemmel yapışma ve adherans sağlar.
• Düşey, dikey ve yatay uygulamalarda kolaylıkla uygulanır.
• Sarkma yapmaz.
• Kimyasallara karşı etkin dirence sahiptir.
• Dolgu kaldırma kapasitesi yüksektir.
• Kolay uygulanır, pasta/macun kıvamındadır.



TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK
Kaplama Tipi

Yoğunluk

Uygulama Kalınlığı

İşlenebilme Süresi

Eğilme Dayanımı

Basınç Dayanımı

Yapışma Dayanımı

Uygulama Zemin Sıcaklığı

Servis Sıcaklığı

İlk Kuruma Zamanı

Tam Kuruma Zamanı

Renk

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Clever Lab.

Epoksi reçine

1,70 gr/cm³ (±0,05)

2 mm – 30 mm

~40 dakika

1 Gün =  > 17 N/mm²

7 Gün =  > 25 N/mm²

1 Gün =  > 30 N/mm2

7 Gün =  > 75 N/mm2

1 Gün =  > 3,5 N/mm2

7 Gün =  > 3,0 N/mm2

+5°C ila 35°C arası

-15°C ila +90°C arası

4-8 Saat

7 Gün

Şe�af - Kırmızı

* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler 
garanti dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı 
tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için 
detaylı tavsiyeler/öneriler almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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* Viskozite +25°C’de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.

TEKNİK BİLGİ

NİTELİK YÖNTEM ÖZELLİK

Kaplama Tipi

Yoğunluk

Renk

Clever Lab.

ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20°C)

Clever Lab.

Hızlandırıcı

0,95 gr/cm³ (±0,05)

Şe�af - Kırmızı

TANIM

UYGULAMA ALANLARI

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

PU ACC CATALYST, PU110 - 110 PLUS - 120 - 100 ve 130 ürünlerinin kürlenme 

süresini hızlandıran bir katalizördür.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ
Ürün açılmamış orijinal ambalajında +5°C ila +25°C arası sıcaklıklarda 

maksimum 12 ay saklanabilir. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI
Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle 

temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama 

sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. 

Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama 

sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 

CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 

isteyiniz.

AMBALAJ ve RENK
1 kg plastik kutuda şe�af renktedir.

Tek komponentli poliüretan ürünlerinin kürlenme süresini hızlandırmak için

kullanılır.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
• Kış aylarında soğuk havadan kaynaklanabilecek problemlerin oluşmasını engeller

• Uzun kürlenme süresinden kaynaklanabilecek yüzey hatalarını ve hava

kabarcıklarını bertaraf eder

• Kaplama �lmin tiksotropik değerini yükseltir.

• Kalın kaplama katı uygulamasına olanak sağlar.

• Mekanik özelliklerini belirgin şekilde artırır.

• KARIŞTIRMA
25 Kg ambalaja 0,5 - 1,0 Kg PU ACC CATALYST karışımı ilave edilir ve homojen

bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışımın 30 dakika içerisinde

kullanılması gerekmektedir.

TÜKETİM
25 Kg ambalaja 0,20 - 1,0 Kg kullanılır.
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Tek Bileşenli, Poliüretan İçin Reaksiyon Hızlandırıcı

NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir, tüm bilgiler iyi bir güven çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolünün dışında olmasından dolayı, işbu bilgiler garanti 
dışıdır. İma edilsin veya edilmesin ve herhangi bilginin uygunluğunun son değerlendirmesi veya düşünülen materyal kullanımı, kullanım şekli ve patentlerde ihlal olup olmadığı tamamen kullanıcı 
sorumluluğundadır. Üretici, ürün kullanımında kapsama alanı/sar�yat, performans veya hasar ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstüne almaz. Özel şartlardaki uygulamalar için detaylı tavsiyeler/öneriler 
almak için Clever Polymers'e başvurun. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.
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CLEVER POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI A.Ş.
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Tel: +90 (262) 728 14 12 Fax: +90 (262) 728 14 13
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