
. 

KULLANIM ALANLARI 
▪ Çatı, teras ve teras bahçelerde,  
▪ Temel ve perde yalıtımlarında,  
▪ Tünellerde,  
▪ Atık toplama tanklarında,  
▪ Yeraltı su tanklarında, 
▪ Otoparkların yalıtımında ve 

kaplamalarında,  
▪ Su Kanallarında, 
▪ Havuz ve benzeri su depolarında, 
▪ Yürüyüş alanlarında, 
▪ Otopark üzeri su yalıtımlarında, 
▪ Yeşil çatıların su yalıtımında 
▪ Dekoratif ürünlerin yüzey kaplamalarında, 
▪ Metallerin korozyona karşı korunmasında, 
▪ Trapez ve sandiviç panel çatılarda, 

AVANTAJLARI  
✓ Hızlı reaksiyon.  
✓ Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.  
✓ Zor detaylarda kolay çözüm sağlar.  
✓ Hızlı uygulamanır ve çabuk kürlenir.  
✓ Tekparça uygulama sağlar derz, bindirme, detayları 
yoktur.  
✓ Yüzeye %100 aderans sağlar.  
✓ Uygun astar kullanımı ile bir çok yüzeye mükemmel 
aderans sağlar.  
✓ Yüksek buhar geçirimliliği sayesinde kabarma riski 
azdır.  
✓ Yüksek mekanik dayanım.  
✓ Yüksek çatlak köprüleme özelliği. 
✓ Delinme dayanımı.  
✓ Sürekli su temasında kullanılabilir.  
✓ Yüksek ısılarda yumuşama yapmaz.  
✓ Düşük ısılarda elastikliğini korur.  
✓ Solventsizdir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ  
Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için 
önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de 
gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman 
veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla 
yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, 
sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve 
nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme 
Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne 
ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında 
tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi 
Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve 
onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki 
mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun 
sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.DEPOLAMA 

Açılmamış orjinal ambalajında, serin ve kuru yerde 
+15oC ile +25oC derecede depolanmalıdır. Direk Güneş 
ışığı ile temas etmemelidir. Kısa Süreli depolamalarda, 
en fazla 3 palet üst üste konmalı, uzun surely 
depolamalarda ise paletler üst üste konmamalı ve ilk 
giren ilk çıkar sistemi ile sevkıyat yapılmalıdır. 

AMBALAJ: 
Bileşen A: 210 kg Bileşen B: 220 kg
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Teknik Özellikleri 
100% katı solvent içermeyen aromatik, çift komponentli sprey  olarak metal, beton, ahşap ve diğer 
önerilen yüzeylere uygulanabilen esnek  yapılı modifiye saf polyurea sistemidir. 
 

Özellikler Değerler/ Sonuç

VOC Uçucu Bileşen Oranı  (%) 0%

Katı İçeriği (%) 100%

Jelleşme Zamanı (sn) 5-10 

Kabuk Bağlama Zamanı (sn) 15-25

Tekrar Kaplama Süresi (saat) 0-6

Yoğunluk (gr/cm3 0,99-1,03

Gerilme Direnci (MPa) 16-18

Modülü Esneklik (MPa) %100 esneklik ≥10 %300 esneklik ≥15

Çekme Dayanımı  (DIN 53504) 16N/mm²

Kopma Dayanımı ( DIN 53515) 34N/mm²

Kopma Uzaması (DIN 53504) %300

Sertlik (Shore A) 75-80

Yırtılma Direnci (N/mm) 45-50

Aşınma Dayanımı (mg 1000 devirde  ˂ 15 mg kayıp

Yapışma Gücü (N/mm2 ) Beton: ≥2 steel : ≥6

Su Buharı Geçirgenliği (g*mm/m2*24 saat) ISO 15106-3 17

Yoğunluk: 1,02 g/cm3 (20 °C 
Suda çözüne bilirlik: kısmen çözünebilir 
Su ile karışa bilirlik: kısmen karışabilir 
Elektirik geçirimsizlik: 60.000 volt 
Vizkozite, dinamik: 300 mPa.s(25 °C) 
Parlama noktası: > 150 °C (DIN 51758 
Gerilime dayanıklılığı : 1500 – 6600 psi

Form: sıvı 
Renk: sarımsı 
Koku: amin benzeri 
pHdeğeri: 8 – 10 (20 °C) 
Katılaşma sıcaklığı:< 0 °C 
Kaynama noktası:3 06 °C 
Tutuşma sıcaklığı: > 250 °C) 
Buhar basıncı: < 10 mbar(20 °C)
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Polyurea Kaplama Teras ve Zemin Kaplamaları Uygulama Aşamaları ve Kullanılacak Ekipmanlar 

www.polyureakaplama.com

Not: Yukarıda kullanılcak ekipmanlar zemin yalıtımlarında kullanılmaktadır. 
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Polyurea uygulaması için öncelik olarak, kaplama yapılacak alanların yüzeylerde toz, kir, yağ, nem 
ve zayıf parçacıklar olmaması gerekmektedir. 

Beton Zeminlerde Uygulama; beton ve benzeri yüzeylerde uygulama yapılmadan önce dikkat 
edilmesi gereken öncelik, zeminlerin yapısının korozyona uğrayıp uğramadığıdır.  Beton ve benzeri 
zeminlerin sağlamlığı polyureaların kaplanmasında ve kalıcılığında öncelik olmaktadır. Zeminlerde 
zayıf noktaların tamir harçları ile tamiri veya yeniden yapılması şarttır. Zeminlerde zayıf parçacıklar 
var ise zemin elmas uçlu silim makineleri ile traşlanmalı ve düz ve yüzeydeki şerbet tabakası 
kaldırılmalıdır. 

Ardından, polyurea kaplama yapılması için zemin neminin en düşük zeviye olan %/5 oranında 
olması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması ile birlikte polyurea kaplama öncesi zemin yüzeyleri 
tozdan ve kirden arındırılarak Epoksi Esaslı Beton Emprenye Astarı ile m2’de ortalama 0,250 kg 
olmak şartıyla yüzeylere rulo veya airles makine yardımı ile uygulanır. Epoksi emprenye astarının 
yüzeyine aynı süre içerisinde yüzeyde epoksi astar da oluşacak hava kabarcığını önlemek ve 
pürüzlü yüzey elde etmek için ortalama m2’de 0,500 kg silis kumu serpilir. Epoksi astarın kuruması 
sonrası Polyurea ürünü, zeminlere homojen şekilde püskürtülerek uygulanır. 

Metal Yüzeylerde Uygulama; metal yüzeylerin kaplanması için öncelik olarak metalin korozyona 
uğrayıp uğramadığıdır. Demir, çelik benzeri metallarin kaplanması için yüzeylerde pas var ise raspa 
veya kumlama yöntemi ile yüzeydeki pasın giderilmesi gerekmektedir. Metallarin pasının giderilmesi 
için ayrıca pas dönüştürücü kullanılabilir. Hazır hale gelen metalin yüzeyine uygun astar yapılarak 
Polyurea’nın tutunmasını sağlayacak hale getirilir. Astarın kuruması sonrası Polyurea ürünü homejen 
şekilde püskürtülerek yüzeylerin kaplanması sağlanır. 

PVC Membranlar Üzerine Uygulama; PVC benzeri mütüm membranların polyurea kaplaması 
öncesi membran yüzeyleri yüksek basınçlı su jetiyle temizliği yapılacaktır. Böylelikle zeminde 
bulunan yağ kir ve benzeri metaryellerin temizliği sağlanır.  Temizliğin yapılması sonrası membran 
bileşimlerinde yırtılma var ise yapıştırmalar yapılacaktır. Panel bileşimleri poliüretan mastiklerle ile 
dolguları yapılır, yüzeydeki boşluk ve tamiratların giderilmesi sonrası, membran yüzeyine polyurea 
kaplamanın yapıştırıcı özelliğini arttırmak için dönüşüm m2’de ortalama 0,150 kg rulo veya airless 
makine ile yapılacaktır. Astarın 24 saat süre ile kuruması üzerine Polyurea kaplama işlemi iki kat 
olmak üzere tüm yüzeylerin kaplaması yapılacaktır. Polyurea kaplama bitimi son kontrolller titizlikle 
yapıldıktan sonra su testi veya var ise eksikler giderilecektir.  
Kontrollerin yapılması sonrası Polyurea kaplamanın dayanımının arttırılması için UV ( Ultra Viyole) 
Alifatik Poliüretan boya uygulamasına geçilecektir. 
Alifatik Poliüretan boya m2’de ortalama 0,150 kg olmak üzere rulo veya airless püskürtme yöntemi 
ile uygulaması yapılacaktır
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