
 

 

 BITUPOL 100 
 

Polimer Bitüm Esaslı, Çatlak Örtücü, Solventsiz Su Yalıtım Malzemesi 

 
Teknik Veriler  
 
Renk Kahverengi, Siyah 
Kıvam Macunsu 
Yoğunluk  1.05 ± 0.01 kg/lt 
Ph 10.5 - 11.5 
Viskozite 50 d Pa.s 
Katı Madde (A Bileşen) 53.0 % ± 1.0 % 
Katı Madde (A+B Bileşen) 64.0 % ± 1.0 % 
Uygulanacak Yüzey Sıcaklığı 5 ºC ile 35 ºC arası 
Ortam sıcaklığı 5 ºC ile 35 ºC arası 

Kürlenme Süresi 4-6 saat 

Kuruma Süresi 1 - 5 gün 

Su ile temas süresi 48 saat 
NOT: Yukarıdaki değerler +23°C’de ve %50 bağıl nem ortamı için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar 
süreyi uzatır. 
 
 
 
 
 

 
Ürün Tanımı 
İki bileşenli, polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü, solventsiz, 
çatılar için su yalıtım malzemesidir. 
 
 
Kullanım Yerleri 
• Zemin nemine ve yükselmeyen pis sulara karşı olan 

yalıtımlarda,  
• Perde yalıtımında, 
• Balkon ve çiçekliklerde, 
• Her türlü çatı ve teraslarda (üzeri gezilmeyen teraslarda), 
• Islak hacimlerde (mutfak, banyo, laboratuar)  basınçlı 

olmayan su yalıtımında kullanılır. 
 
 
 

 
Kullanım Şekli ve Miktarı 
Minumum tüketim miktarı 2-3 katta 3 kg/m² ‘dir.  
Uygulama esnasında, yüzey pürüzlülüğüne göre sarfiyat artabilir.  
 
Avantajları 
• Düşük maliyetlidir. 
• Kuruma süresi kısadır. 
• Mükemmel kapatıcılık sağlar. 
• Kolay uygulanabilir.  

 
Ambalaj Şekli  
BILIZO® BITUPOL 100; A 22 kg sıvı bileşen ve Bileşen B 8 kg 
toz  polietilen torba şeklinde ambalajlıdır. 

 
 



 

 
 
 
 
Uygulama 
Uygulanacak yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve üzerindeki 
tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar, 
düzgün olmayan yüzeyler ve köşe kenarları uygun bir BILIZO grubu tamir harcı ile en az 4 cm yarıçapında olacak şekilde tamir 
edilmelidir. 
Perde duvarlarda Tie-rod delikleri açılarak içleri poliüretan mastik veya epoksi tamir harcı ile doldurulmalıdır. Kullanıma hazır 
haldeki ürün mala ile uygulanabilir. Uygulama esnasındaki sıcaklık 5 °C ile 30  °C aralığında olmalıdır. Yağışlı havalarda ve ıslak 
zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.  
 
Karışımın Hazırlanması 
BILIZO® BITUPOL 100, 22 Kg A Bileşen ve 8 kg B Bileşeni şeklinde ambalajlıdır. 8 kg lık toz bileşen 22 kg A bileşeni içerisine dökülür 
ve homojen bir karışım olana kadar elektrikli mikser yardımıyla orta hızda karıştırılır. Hazırlanan karışımın, karışım ömrü süresinde 
tüketilmesine dikkat edilmelidir. 
 
2K ürünlerin 1K ürünlere göre avantajı kuruma süreleridir. Özellikle kış aylarında 1K ürünlerin kuruma süresi uzarken 2K ürünlerin 
çimento bazlı toz bileşenleri kuruma süresini kısaltmayı sağlamaktadır. Bu nedenle BILIZO® BITUPOL 100 kış aylarında da hızlı 
kürlenmeye sahiptir. 
 
Aletlerin Temizliği: Selülozik tiner ile temizlenebilir. 
 
UYARI: Bir sonraki kullanımda aletlerin üzerinde tiner kalıntısı olmamasına dikkat edilmelidir. 
 
 
Saklama Koşulları 
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 
palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste 
konulmamalıdır. Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.  
Düzgün depolama koşullarında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun 
depolama koşullarında saklanmalıdır. 
 
 
Güvenlik Bilgileri 
Uygulama alanları havalandırılmalı, uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kuralları’na uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve 
maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, 
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama 
alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.  
Ayrıca ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz teknik bilgiler, iyi niyetlerle verilmiştir. Ürünlerimizle ilgili mevcut bilgi ve deneyim seviyemizi yansıtmaktadır. Ürünlerimizi kullanırken söz konusu ürün veya uygulama teknolojisinin, özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp 
karşılamayacağını anlamak amacıyla her bir kullanım durumu için ayrı olarak detaylı amaca yönelik ve yetkin bir inceleme yapılması gerekmektedir. Sorumluluğumuz, yalnızca ürünlerimizin hatasız olması yönündedir. Bu nedenle ürünlerimizin doğru 
uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük kapsamınızda yer almaktadır. Biz Genel Satış ve Teslimat Şartlarımız kapsamında tutarlı kaliteye sahip ürünler temin edeceğiz. Kullanıcılar, yerel kanunlara uymak ve gerekli resmi izinleri almaktan 
sorumludur. Teknik veri sayfasının yeni baskısı, önceki teknik bilgilere göre üstünlüğe sahiptir ve önceki bilgiler geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle, daima geçerli kullanım koduna sahip belgeyi elinizde bulundurmanız gerekmektedir. 
 


