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SIVI OLARAK UYGULANAN SERAMİK YALITIM KAPLAMASI 
 

     Tek bileşenli, su bazlı, çevre dostu 

     Yüksek Yansıtma kapasitesi ve düşük iletkenlik 

     Yüksek yayılım kapasitesi nedeniyle ısı enerjisi daha hızlı yayılır 

     Elastomerik su yalıtım membranı olarak görev görür  

   Yapı malzemelerinin çoğunda mükemmel yapışma      

   A Sınıfı Yangın Dayanımı 

     Supershield Crosslink ve Enviro-Stable film teknolojisi ile zenginleştirilmiştir 

     Yoğuşma önleyici koruma sağlar 

     Ses dalgalarını azaltır 

     Enerji verimi sağlar ve uzun ömürlüdür 

     Eski ve yeni binalar için uygundur 

 
 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

SUPERSHIELD THERMOKOTE 100 su içinde tek bileşen içeren, sıvı olarak uygulanan, yüksek yansıtma, 

yayılım kapasitesi ve çok düşük iletkenlik ortaya koyan yalıtım kaplamasıdır.  Hem sıcak hem de soğuğa 

karşı tek uygulama ile yalıtım sağlanması için tasarlanmıştır. THERMOKOTE, fırça veya püskürtme makinesi 

kullanılarak diğer kaplama ürünleri ile aynı şekilde uygulanır. Uygulama yapıldıktan sonra kaplama eksiz, 

sürekli bir monolitik membran halini alır ve sadece yalıtım yapmakla kalmaz, aynı zamanda su geçirmez, 

yangına dayanıklı ve gürültüyü azaltan bir sistem olarak işlev görür. 

Supershield Thermokote 100, SUPERSHIELD CROSSLINK Teknolojisine dayalı gelişmiş reçinelerden 

geliştirilen ve Supershield tarafından formule edilmiş, vakumlanmış multi seramik moleküllerle doldurulmuş 

son derece dayanıklı, esnek bir kaplamadır. Thermokote, kirlenme, küf, pas ve karbonatlaşmaya karşı 

mükemmel dayanım sağlayacak şekilde Supershield Enviro-Stable film teknolojisi ile zenginleştirilmiştir. 

 
 

SUPERSHIELD CROSSLINK TEKNOLOJİSİ 

Supershield CROSSLINK TEKNOLOJİSİ, kararlı bir dağılım elde etmek için su ortamında kullanılacak uzun 

zincirli poliüretan makro molekülleri devreye sokar. SUPERSHIELD CROSSLINK, su içerisinde dağılmış olan 

poliüretanın yüksek performansı ile tek bileşenli su bazlı kaplamaların uygulama kolaylığını ekolojik, düşük 

VOC’ye sahip, çevre dostu bir üründe bir araya getirir. SUPERSHIELD CROSSLINK’in özellikleri Thermokote 

100’ün sıra dışı dayanım ve UV, su ve aşınma direnci kazanmasına neden olur ve bunun bir sonucu olarak 

korozyon ve yüzey bozulmasını engeller. 

 
 

ENVIRO-STABLE FİLM TEKNOLOJİSİ 

Supershield Enviro-Stable film teknolojisi zorlu çevresel koşullara maruz kalan kaplamaların kuru film 

özelliklerinin zenginleştirilmesi için geliştirilmiştir.  
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ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 

 Çatı Döşemeleri 

 İç ve Dış Duvarlar 

 Metal Duvarlar 

 Çatılar ve Asbest 

 Soğutma Sistemi  

 Spor Tesisleri    

 Depolama Tankları 

 Boru Hatları 

 Mobil ve Prefabrik Evler 
 

 

 

 

 

TEKNİK VERİLER 

Ürün Kodu SIC101 

Renk Beyaz 

Yoğunluk 1.4 kg/litre 

Katı İçeriği ASTM 2369 71.0 

Çekme Sonrası Yapışma ASTM D4541 > 7.0 Mpa 

Su Buharı İletimi ASTM D1653 27.5 gm/m2 /24sa 

Uzama ASTM D1653 > %380 

Çekme Dayanımı ASTM D412 3.1 N/mm2 

Güneş Işını Yansıtıcılığı ASTM E903-96 %95 

Güneş Işığı Yayıcılığı ASTM E408 0.90 

Geçirgenlik EN 1062-3 SD   > 50m 

Su Buharı Geçirgenliği EN ISO 7783 Sınıf I SD  < 5m 

Kapiler Emilim ve Su Geçirgenliği EN 1062-3 W<0.1 

Dolaylı Çekme Karşısında Yapışma Dayanımı EN 1542 > 0.8 N.mm2 
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UYGULAMA TALİMATLARI 
 

YÜZEY HAZIRLAMA 

Tüm yüzeyler temiz ve beton kaymağı (tozlaşma), toz, 

kir, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır. Asgari koşul 

olarak, yüzeyler kaplamadan önce çatıya hasar 

verilmemesi veya sızıntılara neden olmaması koşuluyla 

tazyikli su ile yıkanmalıdır. 

 
 

TÜKETİM 

1.64 - İki veya üç kat halinde 1,26 litre/m² uygulanır. 

Bu tüketim miktarı, optimal koşullar altında düz bir 

yüzeye rulo ile yapılan uygulama içindir. Yüzey 

gözenekliliği, sıcaklık ve uygulama yöntemi gibi etkenler 

tüketim miktarının değişmesine neden olabilir. 

Thermokote 100’ün çatılarda etkili olması için en az 350 

mikron kalınlığında kuru film oluşturulması tavsiye edilir. 

Kapatma: 

- 1.26 Litre/ m² @ 700 mikron 

- 0.64 Litre/ m² @ 350 mikron (minimum) 

 
KAPLAMA BAŞINA YAYILMA ORANI 

 

m²/litre WFT(mikron) DFT(mikron) 

3.125 275 175 

1.587 567 350 

 
ASTAR 

Beton, şap, sıva, alçı, ahşap gibi emici ve gevrek 

yüzeyleri, %10-%20 temiz su ile seyreltilmiş 

Thermokote 100 astar ile kaplayınız. Gevreklik seviyesi 

yüksek olan ve/ veya zorlu uygulamalarda 

SUPERSHIELD MC PRIME ile astarlayınız. Astar 

kaplamasının kürlenmesini bekleyiniz. 

 
 

İNCELTME 

İnceltilmesi tavsiye edilmemektedir ve kaplamanın 

özelliklerini kaybetmesine neden olabileceğinden 

kaçınılması tavsiye edilir ancak buharlaşma kaybının 

karşılanması veya püskürtme ekipmanı özelliklerine 

uyum sağlaması için Thermokote 100’ün her litresi için 

50 ml’ye kadar su eklenebilir. 

KÜRLENME 
 

Sıcaklık Kürlenme Süresi 

50-60o  F 20-24 gün 

61-70o  F 16-20 gün 

71-80o  F 12-18 gün 

81-90o  F 8-12 gün 

91-100o F 5-8 gün 

>100o  F (> 37o C ) 2-5 gün 

 

 
UYGULAMA 

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Thermokote 100’ü 

hazırlanan/ astarlanan yüzeye dökün ve yüzeyin 

tamamı kaplanana dek rulo veya fırça yardımıyla yayın. 

İş gücünden hatırı sayılır düzeyde tasarruf etmek için 

havasız püskürtme uygulayabilirsiniz. 6-24 saat sonra 

bir kat daha Thermokote 100 uygulayınız. Zorlu 

uygulamalar ve daha iyi su yalıtımı sonuçları için 

Thermokote 100’ü üç kat uygulayınız.   Duvar-döşeme 

bağlantıları, bacalar, borular, su muslukları, vs. gibi 

sorunlu bölgelerde Supershield Refab ile takviye 

edilebilir. Bunun için, henüz kurumamış olan Thermokot 

100’e doğru ölçüşlerde kesilmiş Supershield Refab 

uygulayınız, ıslanması için bastırınız ve tekrar yeterli 

miktarda Thermokote 100 uygulayınız.  Supershield 

Refab ile ilgili detaylı uygulama talimatları için 

Supershield ile temas kurunuz.  Kat kalınlığının 0,5 

mm’nin üzerinde olması (kuru film) durumunda 

Supershield Thermokote 100 uygulaması yapmayınız. 

 

SINIRLAMALAR 

 Thermokote 100’ü negatif (degC) sıcaklıklarda veya 

gelecek 48 saat içerisinde yağmur veya don 

beklenmesi durumunda uygulamayınız. En iyi sonuç 

için, uygulama ve kürlenme esnasındaki sıcaklık 5 0C 

ve 35 0C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar 

kürlenmeyi yavaşlatır ve yüksek sıcaklıklar ise 

kürlenmeyi hızlandırır. Yüksek nem nihai yüzey 

kalitesini etkileyebilir. Thermokote 100’ü nem 

seviyesi artan 
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UYGULAMA TALİMATLARI 
 

yüzeylere uygulamayın. Ortam sıcaklığı ve uygulama 

yüzeyi sıcaklığının düşmesi esnasında uygulayın. 

Sıcaklığın artması esnasında uygulanması 

durumunda yükselen ve genleşen havadan dolayı 

“kusurlar” oluşabilir. 

 Thermokote 100 ıslakken kaygandır. Yağışlı günlerde 

kayganlığın engellenmesi için, kaydırmaz bir yüzey 

oluşturmak üzere halen ıslak olan kaplama üzerine 

uygun agregalar yayın 

 Ek katlar uygulamadan önce Thermokote 100’ün 

tamamen kuruduğundan ve yüzey kusurları 

olmadığından emin olun 

 Uygulanan Thermokote 100’ün hava koşullarında 

kötüleşme beklenmesi durumunda yeteri kadar 

kürlenmesini sağlayın 

 Yatay yüzeyler üzerindeki kaplamalar arasında veya 

nihai kat tam olarak kürlenene kadar geçici su 

birikmesine veya nem oluşumuna (çiğ, yoğuşma, 

vs.) izin vermeyin. Bu aşamada yüzey suyunu fırça 

veya paspas ile uzaklaştırın. 

 Ek katların uygulanmasına geçilmeden önce, astar ile 

uygunluk ve yapışma testlerinin yapılması tavsiye 

edilir. 

 Thermokote 100 genellikle, gömme sistemlerde 

değil, açıktaki uygulamalarda kullanılır. 

 Thermokote 100 yaygın olarak karşılaşılan birçok 

atmosferik kirletici, özel temizleme solüsyonları ve 

çevre kirliliğine karşı dayanıklıdır, ürünün yüksek 

kimyasal direnci gerektiren uygulamalarda 

kullanılması için önce Supershield’a danışılması 

gerekmektedir. 

Thermokote 100’ün su yalıtımı amacıyla kullanılabilmesi 

için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

bölgelerinde uygun drenaj önlemleri alınmalıdır 

 Thermokote 100’ün sürekli olarak su altında 

kalmasına izin verilmemelidir 

 
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK 

Thermokote 100 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 

Thermokote 100 kovaları 18 aya kadar kuru ve serin bir 

yerde saklanabilir.  Malzemeyi donma ve direkt güneş 

ışığından koruyunuz.   Depolama sıcaklığı: 50C -300C. 

Ürünler orijinal, açılmamış kaplarda muhafaza 

edilmelidir. 

 
 
AMBALAJ 

20 Litrelik Kovalar 

 Thermokote 100, özellikle art arda donma meydana 

gelen, uzun süreli su birikintilerinin meydana geldiği 

çatılara uygulanmamalıdır. %3’Ün altında eğime 

sahip çatıların bulunduğu soğuk iklim  
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