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TANIM TEKNİK ÖZELLİKLER

UYGULAMA

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ

UYARI VE ÖNERİLER

Bayındırlık poz numarası: 10.330.5446

AMBALAJ

RAF ÖMRÜ

Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile 
elde edilen kullanıma hazır sıvı bitüm emülsiyonudur. 
Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde 
aderansı arttırır.

Membranların yüzeye daha sıkı ve boşluksuz yapışması için, 
Yatay ve düşey uygulamalar için iç ve dış mekanlarda, 
Bodrum ve perde duvarlarında, 
Temel ve temel altlarında, 
Teraslarda, 
Banyo,tuvalet, balkon gibi ıslak hacimlerde seramik altlarında, 
Her türlü bitümlü membran veya bitümlü sürme esaslı su yalıtım 
malzemesi kullanımından önce astar olarak kullanılır.

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.
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BA-100 soğuk uygulamalıdır. 
BA-100 uygulamaya hazırdır, homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılıp bitüm fırçası veya tabanca ile uygulanır. 
Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur. 
Yağışlı havalarda veya +5°C’ den düşük sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır.

BA-100 içme suyu depoları, yüzme havuzlarında kullanımda uygun 
değildir. 
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. 
Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin 
etkisinden korunmalıdır. 
Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere 
uygulama yapılmamalıdır

Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden 
itibaren 12 aydır. Ambalajı dondan koruyunuz.

TAMAMLAYICI ÜRÜN
REPAIR SW Su geçirimsiz yapısal tamir harcı,
STOPPER Şok tıkaç,

18 kg plastik kova

TÜKETİM
0,3 kg/m2 (her katta)

Üstün yapışma özelliği sayesinde üzerine kaplanan bitümlü 
malzemelerin yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar. 
Pozitif su basıncına dayanıklıdır. 
Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde 
güvenle kullanılabilir. 
Çevre dostudur. 
Su bazlı ve soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yüzeyi kuru ve sağlam olmalıdır. 
Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür malzemesi, kalıp yağları ve silikon 
gibi yapışmayı önleyici malzemelerden arındırılmalıdır. 
Yüzeydeki gevşek parçalar temizlenmeli, betonun zayıf kısımları 
REPAIR SW Su geçirimsiz yapısal tamir harcı ile onarılmalıdır. 
Aktif su kaçakları varsa STOPPER Şok tıkaç uygulanarak durdurulmalıdır. 
Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler 
pah yapılarak yuvarlatılmalıdır.

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)0C sıcaklık ve %50 bağıl nem)  elde edilmiş olup şantiye ortamındaki 
uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde 
oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Görünüm

Uygulama sıcaklığı
Kuruma süresi 
İnceltme  
Yoğunluk 
Kat madde oranı 

Likit hali koyu kahverengi, 
kuruduktan sonra siyah 

(+5°C)-(+30°C) 
4-5 saat 
Su
~ 0,98 kg/L 
%21


