
ÜRÜN VERİLERİ 

  SUPERSHIELD FLEXI  

Burada verilen bilgiler uzun bir süre boyunca edindiğimiz deneyim ve eldeki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Ancak, başarılı bir sonuç için münferit vakaya ilişkin tüm koşulların dikkate alınması 
gerektiğinden herhangi bir garanti veremiyoruz. Gerekli miktarlara ilişkin bilgiler sadece ortalama bilgilerdir ve belirli durumlarda daha fazla olabilir. 
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SUPERSHIELD FLEXI 

 

 

Viskozite, cps 1000 

 

DERZ SIZDIRMAZLIK MEMBRANI 
 

 Mükemmel su direnci. 

 Yüksek/ düşük sıcaklıkta esneklik ve aynı zamanda iyi çekme dayanımı. 

 Tozuma, alkali ve klorür direnci. 

 Mükemmel uzama ve çatlama potansiyeli olan bölgelere uygunluk. 

 Beton, taş yüzeylerde mükemmel yapışma. 

 Su ile kürlenmez.  

 Çevre dostudur ve kullanma suyu tankları için uygundur.  

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

SUPERSHIELD FLEXI, özel sıvı polimer karışımı ve çimento bazlı tozdan meydana gelen, iki bileşenli, esnek, çimento bazlı bir su 
yalıtım membranıdır. İki bileşen uygulamadan hemen önce karıştırılır. 

 

SUPERSHIELD FLEXI çatlama potansiyeli olan bölgelere uygundur.  SUPERSHIELD FLEXI’nin ilk ve son bağ kurma kabiliyeti 
mükemmeldir, yatay yüzeylerin yanı sıra dikey yüzeyler içinde uygun hale getirir. Dayanıklıdır, priz aldıktan sonra donma ve ısıya 
karşı direnç kazanır ve aynı zamanda buhar geçirgenliği vardır. 
SUPERSHIELD FLEXI karbondioksite (CO2) karşı aktif bir bariyerdir. SUPERSHIELD FLEXI bir dekorasyon malzemesi değildir. Tüm 
boşluk ve ince çatlakların doldurulması ve su sızdırmazlığının sağlanmasında kullanılır. 

 

KULLANIM ALANLARI 

SUPERSHIELD FLEXI sızdırmazlık sağlanması ve su ve neme karşı korunması gereken beton ve taş yüzeylere uygulanır. Elastik 

özelliklerinden dolayı çatlama veya deformasyon sorunları olan bölgelerde kullanılır. SUPERSHIELD içme suyu rezervuarlarında 
kullanım için test edilmiştir. 

 

 

 

FLEXI B (Sıvı Bileşen) Fiziksel Özellikleri 

Camlaşma, (.c) -8 

Ph 7.0 

Katı içeriği (%) (EN ISO 3251) 56.5 

Viskozite, cps 1000 

Yoğunluk (g/m), ıslak 1.02 

FLEXI Performans Verileri 

Hacimsel Katı Oranı, % 83 

Dokunma Kuruluğu, Saat 2.5 

Tamamen Kuruma, Saat 6.0 

Kopma uzaması % 180 - 235 

Çekme Dayanımı 1.4 Mpa 

Eğilme Dayanımı 9.7 N/mm2 

Zehirlilik Zehirli değildir 

Yapışma kuvveti 0.6 N/mm2 

Su direnci @ (5 Mpa)  
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SUPERSHIELD FLEXI 

 

 

 

UYGULAMA TALİMATLARI 
 

YÜZEY HAZIRLAMA 
 

SUPERSHIELD FLEXI uygulanacak olan yüzey temiz ve 

beton kaymağı, gevşek malzemeler, kürleme maddesi, kir, 

yağ, gres, asfalt ve boyadan arındırılmış olmalıdır. 0,01 

inçten daha büyük çatlaklar ve gözenekler belirlenerek 

SUPERSHIELD BONDPLAST ile kapatılır.  SUPERSHIELD 

FLEXI uygulanacak yüzeyi su ile tamamen ıslatın ve nemli 

bir yüzey elde edene kadar kurumaya bırakın. 

Dikkat: SUPERSHIELD FLEXI uygulanacak yüzeyde su 

birikintisi veya fazla su kalmamalıdır. 

 

KARIŞTIRMA 
 

Sıvı bileşeni kullanmadan önce iyice çalkalayın. 25 kg 

SUPERSHIELD FLEXI’yi (A Bileşeni- kuru bileşen) 12 litre 

SUPERSHIELD FLEXI (B Bileşeni- sıvı bileşen) temiz bir 

kap içerisinde, topaklanma olmayan, homojen bir kıvam 

elde edene kadar en az 3 dakika karıştırın. Mekanik mikser 

kullanın. 

 

UYGULAMA 

 
+5°C’nin altındaki sıcaklıklarda veya donmuş uygulama 

yüzeyi üzerinde kullanmayın. SUPERSHIELD FLEXI toplam 

kalınlığı 1-2 mm olan en az 2 kat halinde mala veya uygun 

püskürtme ekipmanı kullanılarak uygulanır. Karışımın 

kıvamına bağlı olarak tek seferde maksimum 1 mm (0,75 

kg/m²) uygulanabilir. İkinci katı, birinci kat halen nemli 

iken uygulayın. Katları yaklaşık 2-4 saat arayla uygulayın, 

ikinci kat birinci kata hasar vermemelidir. 

 

KÜRLENME 
 

SUPERSHIELD FLEXI kaplama için suyla kürleme 

gerekmemektedir. Ancak kaplama aşırı hava koşullarına 

(örneğin, yağmur, rüzgâr, donma, vs.) karşı en az 18 saat 

korunmalıdır. Uygulamanın üzerinden yedi gün geçtikten 

sonra su birikimine izin verilmelidir. 

SU TUTAN YAPILARIN 

DOLDURULMASI 

 
Standart su endüstrisi uygulamalarına göre, aşağıdakilere 

özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir: 

 

Tüm yüzeyleri (tavan, duvar, döşeme, kolon, basamaklar, 

vs.) kullanma suyu ile doldurun (yüksek basınç 

uygulamayın). 

Tüm temizleme suyunu uzaklaştırın. 

 

Yüzey uygulaması yeteri kadar kuruduktan sonra doldurma 

yapılabilir, bu süre genellikle uygulamadan sonra en az 14 

gündür. Ancak, erken doldurulması gerekiyorsa, yüzeyin 

sertlik açısından tam olarak kontrol edilmesi koşuluna bağlı 

olarak en az 7 gün sonra doldurma yapılabilir. 

 

AMBALAJ 
 

A bileşeni- 25 kg PE kaplı kâğıt torba. B 

bileşeni- 12 kg PE kap. 

- 
 

SAĞLIK VE GÜVENLİK 
 

SUPERSHIELD FLEXI deride tahrişe neden olabilecek 

kimyasallar içerir. Bu ürünün kullanımı ve taşınması 

esnasında kişisel koruma önlemli olarak, koruyucu eldiven 

ve gözlük kullanılması önerilmektedir. Ürünün göze temas 

etmesi durumunda, derhal temiz su ile yıkayın ve 

semptomların devam etmesi durumunda tıbbi yardım alın. 

 

DEPOLAMA 
 

Açılmamış, hasar görmemiş orijinal ambalajında kuru bir 

yerde saklandığında, raf ömrü 12 aydır. 

 

İKLİM KOŞULLARI 
 

SUPERSHIELD FLEXI’yi +5°C’nin (40°F) altındaki sıcaklıklarda  

veya donmuş yüzey üzerinde kullanmayınız. 

http://www.supershieldglobal.com/
http://www.supershieldglobal.com/

