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Depolama

Tanımı
Örgüsüz polyester elyafından üretilen, yalıtım katmanı
dayanımını arttıran su yalıtım keçesi.

Ambalaj
Raf Ömrü

100 metretül rulo (150 m²)
• Üretim tarihinden itibaren 2 yıl.

Avantajları
• Rahat ve kolay uygulama
• Kimyasallara dayanımlı
• Uzun ömürlü

Güvenlik uyarıları

Kullanım alanları
Elastomerik ve poliüretan gibi sıvı reçine esaslı
su yalıtım ürünlerinde destekleyici ara katman
olarak kullanılır. Ayrıca ürünlerin homojen kalınlıkta
uygulamasına yardımcı olur.

• Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven,
gözlük) kullanınız.
• Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
• Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
• Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve
bir uzmana danışınız.
• Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi
Föyünü okuyunuz.

YASAL UYARI

Uygulama
• Sıvı reçine esaslı ürünlerin birinci kat
uygulamasından hemen sonra su yalıtım
uygulanmış yüzeye düzgün şekilde serilerek
uygulanmalıdır. Fırça veya mala yardımıyla su
yalıtımı katmanıyla yüksek aderansla bağdaşması
sağlanmalıdır.
• Su yalıtımının bir sonraki kat uygulaması, keçenin
üzerine yapılmalı ve tüm yüzeye uygulanmalıdır.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda
belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek
uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı
Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Teknik bilgiler
ÜRÜN

weber geokeçe

Ağırlık

45 g/m

Kalınlık

0,25 mm

En

1,5 m

PERFORMANS
Çekme dayanımı

≥2,00 kN/mm² (TS EN ISO 10819)

Kopmada çekme
dayanımı

≥%50 (TS EN ISO 10819)

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yuklarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından
Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.
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