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İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması 
ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.
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INTERNATIONAL SPECIALTY PRODUCTS
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“Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir.”

Sızdırmaz Elastik Dolgu

Polimer esaslı yüksek dolgu ve köprüleme özelliğine sahip mastiktir. U.V, güneş ve dış hava koşullarına karşı oldukça dayanımlı, dirençli ve 
elastiktir. Tek bileşenlidir. Üzeri boyanabilir. Uzun ömürlüdür. Yanıcı değildir. Emici ve kuru her türlü yüzeye yapışabilir. Prefabrik 
yapıların genleşme fugaların da, dilatasyonlar da, iç ve dış cephelerin çatlak veya derzlerinde. Seramik ve taş kaplamaların ek yerlerinde, çatı, 
eternit, alüminyum kaplamaların birleşim yerlerinde mükemmel dolgu ve yalıtım sağlar.

KULLANIM ALANLARI:

•Dilatasyon ve genleşme derzlerinde, •Baca dibi süzgeç kenarlarında, •Fuga ve derzlerde, •Eternit, alüminyum, cam, plastik doğrama ve 
kenarlarında, •Taş,seramik,mermer vs gibi kaplamaların ek yerlerinde, Süpürgeliklerde, •Çatlaklarda veya deliklerin doldurulması yada 
onarılmasında, •Prefabrik oluk ve cephelerin ek birleşim yerlerinde.

UYGULAMA ŞEKLİ:

 Yüzey mutlaka temiz olmalıdır. Kir, yağ, çamur, pas vs gibi aderans azaltacak etmenlerden arındırılmalıdır. Beton yüzeylerde 
tozuma varsa veya çok emici ise astar olarak ISONEM UNIVERSAL ASTAR ile astarlanmalıdır. 

ISONEM A4  ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde edilinceye kadar 2 dk karıştırılır. Eğer dilatasyon veya genleşme 
derzi yapılıyorsa mutlaka önceden derze PE dolgu fitili konulması ve üzerine uygulamanın yapılması önerilir. Kullanıma hazır olan ISONEM A4 
bir spatula yardımı veya ağızdan dolma mastik pompası vasıtası ile mevcut hazırlanan satıha doldurulur. Doldurulduktan sonra yüzey ıslak bir 
sünger ile düzeltilir.

SARFİYATLAR:

BOYUT M.TÜL DEKI SARFİYATI KG

5X5 mm 30 gr 30 gr 

10X10 mm 150 gr 150 gr

15X10mm 225 gr 225 gr

25x12 mm 450 gr 450 gr

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

•Yoğunluk: 1,5g/ml

•Kabuk bağlama süresi: 15 dk

•Shore A sertliği: 20

•E 100 Modülü: 5 N/cm² (0.5 kp/cm²)

•Isı mukavemeti: -20ºC ile + 80ºC

•Devamlı elastikiyet: %10

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay. 

AMBALAJ: 18 kg PE kova 

RENK: Beyaz, istenildiğinde renklendirilebilinir.
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