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ClimaTech Deco 20
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Kaplama

ClimaTech
Colorim Organic

ClimaTech
Colorim Silicone

Boya

ClimaTech
Sistem Garantisi

10 YIL

Sistem Garantisi

ClimaTech
Colorim Silicone

ClimaTech PanoFix

EPS - F40

Euro Dübel

XPS

EPS - F32

Euro Dübel

Euro Dübel

Gazbeton Dübel

Gazbeton Dübel

Ahþap Dübeli

ClimaTech PlanEx

Mesh 160

ClimaTech DecoPrim

ClimaTech Deco 20

5 YIL

Sistem Garantisi
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ClimaTech
Colorim Silicone

ClimaTech
Colorim Organic
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ClimaTech
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Yaþam ve bütçe konforu için...
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ClimaTech FX 120
Sistem Yapýþtýrýcýsý
Ürün Tanýmý:
Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ,
suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým plakalarýnýn mineral
esaslý yüzeyler üzerine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan, uzun çalýþma
süresi ile uygulayýcýya avantaj saðlayan, dolgu yapma kabiliyeti
artýrýlmýþ, üstün performanslý, çimento esaslý, Bostik ClimaTech Enerji
Tasarruf Sistemleri dahilinde kullanýlan yapýþtýrma harcýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ cephelerde,
· Duvar ve tavanlarda,
· Yatayda ve düþeyde.
Özellikler:
· Dona, suya, sürekli neme ve aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr.
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir.
· Yüksek mukavemetlidir.
· Yanmaz.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.480
Teknik Veriler:
dmax (mm)

1

Renk

Gri

Uygulanabilir Kalýnlýk (mm)

20

Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,5 ± 0,2

Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Kapta Bekleme Süresi (dakika)

60 ~ 120

Çalýþma Süresi (dakika)

~ 30

Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³8

Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³3

Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³ 0,5

Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için)

6,0 - 7 lt

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C - + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.

Uygulama:
· Toz formdaki Bostik ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý, temiz
ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir
kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük
devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk.
olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar
2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.

7
Lt.

Uygulama Sonrasý Bakým:
Taze yapýþtýrýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü
hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri), yaðmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.
Sarfiyat:
Yaklaþýk 4,0 - 4,5 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kglýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
Depolama:
· Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Max.20 mm

4 kg / m2

24

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012
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Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3 - 4 gün
önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir.
· Gazbeton, alçý sýva, alçý panel ve anhidrit esaslý, sývý emme özelliði
yüksek olan yüzeyler uygulama öncesinde astarlanmalýdýr.

· Taze harç 30 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr. Eðer bu süre
aþýlmýþ ise, harç hem yüzeyden hem de plakadan kazýnmalý, yerine
taze yapýþtýrma harcý kullanýlmalýdýr.
· Bostik ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý, ýsý yalýtým levhalarýnýn
arka yüzeyine uygulanýr.
· Noktasal uygulamada ýsý yalýtým levhasýnýn 4 köþesi ve ortasýna
olmak üzere 3 noktaya (çerçeve ve 3 öbek metodu) uygulanýr. Isý
yalýtým plakasýnýn minimum %40ýnýn yapýþtýrma harcýyla kaplanmasýna
dikkat edilmelidir.
· Ýpinde olan tam düzgün yüzeylerde taraklama ile yüzeysel yapýþtýrma
yapýlabilir.
· 8 mm diþli mala ile ýsý yalýtým plakasý arkasýnýn tümünün yapýþtýrma
harcý ile kaplanmasý tercih edilir. Uygulama sýrasýnda, levha
kenarlarýndan itibaren 5 mm boþluk kalmasýna dikkat edilmelidir.
· Isý yalýtým plakalarý arasýndaki derzlere Bostik ClimaTech FX 120
Sistem Yapýþtýrýcýsý taþýrýlmamalýdýr. Belirtildiði þekilde yapýþtýrma
harcý uygulanmýþ olan yalýtým plakalarý bastýrýlarak itinalý bir þekilde
uygulama yüzeyine yapýþtýrýlýr.
· Isý yalýtým plakalarý arasýnda kalabilecek 2 mmye kadar olan ince
boþluklar poliüretan köpük ile daha geniþ boþluklar ise ýsý yalýtým
plakasýnýn kendisi ile doldurulmalýdýr.
· Isý yalýtýmý plakalarýnýn ayrýca dübellenmesi tavsiye edilir. Çok katlý
yüksek binalarda, rüzgar yükünü hesap ederek dübel
sýklaþtýrmasý yapýlmalýdýr.
· Bostik ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý ile uygulama
yapýlmasýndan 24 saat sonra ýsý yalýtým plakalarý üzerine dübelleme
yapýlabilir.
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ClimaTech PanoFix
Isý Yalýtým Plakasý Yapýþtýrýcýsý
Ürün Tanýmý:
Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ,
suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn
mineral esaslý yüzeyler üzerine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan çimento
esaslý yapýþtýrma harcýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Duvar ve tavanlarda,
· Yatayda ve düþeyde.
Özellikler:
· Dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Dona, suya, sürekli neme ve aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr.
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir.
· Yüksek mukavemetlidir.
· Yanmaz.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.480
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Teknik Veriler:

144

dmax (mm)

1

Renk

Gri

Uygulanabilir Kalýnlýk (mm)

15

Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,5 ± 0,2

Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Kapta Bekleme Süresi (dakika)

60 - 120

Çalýþma Süresi (dakika)

20 - 25

Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³8

Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³3

· Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk.
homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Taze harç 20 - 25 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr. Eðer bu süre
aþýlmýþ ise, harç hem yüzeyden hem de plakadan kazýnmalý, yerine
taze yapýþtýrma harcý kullanýlmalýdýr.
· Bostik ClimaTech PanoFix Isý Yalýtým Plaka Yapýþtýrýcýsý, ýsý yalýtým
levhalarýnýn arka yüzeyine uygulanýr.
· Noktasal uygulamada, ýsý yalýtým levhasýnýn 4 köþesi ve ortasýna
olmak üzere 3 noktaya (çerçeve ve 3 öbek metodu) uygulanýr. Isý
yalýtým plakasýnýn minimum %40'ýnýn yapýþtýrma harcýyla kaplanmasýna
dikkat edilmelidir.
· Ýpinde olan tam düzgün yüzeylerde taraklama ile yüzeysel yapýþtýrma
yapýlabilir.
· 8 mm diþli mala ile ýsý yalýtým plakasý arkasýnýn tümünün yapýþtýrma
harcý ile kaplanmasý tercih edilir. Uygulama sýrasýnda levha
kenarlarýndan itibaren 5 mm boþluk kalmasýna dikkat edilmelidir.
· Isý yalýtým plakalarý arasýndaki derzlere Bostik ClimaTech PanoFix
Isý Yalýtým Plaka Yapýþtýrýcýsý taþýrýlmamalýdýr.
· Belirtildiði þekilde yapýþtýrma harcý uygulanmýþ olan yalýtým plakalarý
bastýrýlarak itinalý bir þekilde uygulama yüzeyine yapýþtýrýlýr.
· Isý yalýtým plakalarý arasýnda kalabilecek 2 mm'ye kadar olan ince
boþluklar, Bostik GunFoam Poliüretan Köpük ile, daha geniþ boþluklar
ise ýsý yalýtým plakasýnýn kendisi ile doldurulmalýdýr.
· Isý yalýtýmý plakalarýnýn ayrýca dübellenmesi tavsiye edilir. Çok katlý
yüksek binalarda rüzgar yükünü hesap ederek dübel sýklaþtýrmasý
yapýlmalýdýr.
· Bostik ClimaTech PanoFix Isý Yalýtým Plaka Yapýþtýrýcýsý ile uygulama
yapýlmasýndan 48 saat sonra ýsý yalýtým plakalarý üzerine dübelleme
yapýlabilir.
Uygulama Sonrasý Bakým:
Taze yapýþtýrýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü
hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+35°C üzeri), yaðmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.

Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³ 0,5

Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için)

6 - 7 lt

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C - + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Sarfiyat:
Yaklaþýk 4,0 - 5,0 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.

Ambalaj:
25 kglýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3 ~ 4 gün
önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir.
· Gazbeton, alçý sýva, alçý panel ve anhidrit esaslý, sývý emme özelliði
yüksek olan yüzeyler uygulama öncesinde astarlanmalýdýr.

Depolama:
· Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.

Uygulama:
· Toz formdaki Bostik ClimaTech PanoFix Isý Yalýtým Plaka Yapýþtýrýcýsý,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu
bir kap içine boþaltýlarak topaksýz bir karýþým elde edilene kadar
düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min.
5 dk. olmalýdýr.

7
Lt.

Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Max.20 mm

5 kg / m2

24

20

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ClimaTech UniFix
Dispersiyon Yapýþtýrýcý
Ürün Tanýmý:
Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye
edilerek hazýrlanmýþ, akrilik kopolimer esaslý, atmosfer koþullarýna
dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn, baþta hareketli ve ekli
yüzeylere (ahþap, çimentolu levha vb) olmak üzere mineral esaslý
yüzeylerde kullanýma hazýr, mala ile kullanýma uygun, dispersiyon
tipte, beyaz renkli yapýþtýrýcýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Mineral esaslý yüzeylerde,
· Dýþ cephe ýsý yalýtým sistemlerinde,
· Derzli, hareketli, esnek yüzeylerde.
Özellikler:
· Dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Elastiktir.
· Tiksotroptur.
· Su buharý geçirgenliðine sahiptir.

· 8 mm diþli mala ile ýsý yalýtým plakasý arkasýnýn tümünün yapýþtýrma
harcý ile kaplanmasý tercih edilir. Uygulama sýrasýnda, levha
kenarlarýndan itibaren 5 mm boþluk kalmasýna dikkat edilmelidir.
· Isý yalýtým plakalarý arasýndaki derzlere Bostik ClimaTech UniFÝx
taþýrýlmamalýdýr. Belirtildiði þekilde yapýþtýrma harcý uygulanmýþ olan
yalýtým plakalarý bastýrýlarak itinalý bir þekilde uygulama yüzeyine
yapýþtýrýlýr.
· Isý yalýtým plakalarý arasýnda kalabilecek 2 mmye kadar olan ince
boþluklar Bostik GunFoam Poliüretan Köpük ile daha geniþ boþluklar
ise ýsý yalýtým plakasýnýn kendisi ile doldurulmalýdýr.
· Isý yalýtýmý plakalarýnýn ayrýca dübellenmesi tavsiye edilir. Çok katlý
yüksek binalarda, rüzgar yükünü hesap ederek dübel
sýklaþtýrmasý yapýlmalýdýr.
· Bostik ClimaTech UniFix ile uygulama yapýlmasýndan 48 saat sonra
ýsý yalýtým plakalarý üzerine dübelleme yapýlabilir.
Uygulama Sonrasý Bakým:
Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan
güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri),
yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.

Teknik Veriler:
Renk

Beyaz

Uygulanabilir Kalýnlýk (mm)

15

Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,7 ± 0,2

Çalýþma Süresi (dakika)

~ 30

Kuruma Süresi (saat)

~ 48

Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm2) (Betona)

³1

Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm2) (Ahþapa)

³1

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3 - 4 gün
önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir.
· Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði
yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir.

Sarfiyat:
Yaklaþýk 3,5 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
20 kglýk plastik kovada.
Depolama:
· Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 6 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

3
Lt.

24
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Uygulama:
· Bostik ClimaTech UniFix, ýsý yalýtým levhalarýnýn arka yüzeyine
uygulanýr.
· Noktasal uygulamada ýsý yalýtým levhasýnýn 4 köþesi ve ortasýna
olmak üzere, 3 noktaya (çerçeve ve 3 öbek metodu) uygulanýr. Isý
yalýtým plakasýnýn minimum %40ýnýn yapýþtýrma harcýyla kaplanmasýna
dikkat edilmelidir.
· Ýpinde olan tam düzgün yüzeylerde taraklama ile yüzeysel yapýþtýrma
yapýlabilir.
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ClimaTech BituFix
Bitümlü Yapýþtýrýcý
Ürün Tanýmý:
Bostik ClimaTech BituFix Bitümlü Yapýþtýrýcý, solvent içermeyen,
Avrupa Birliði Normlarýna göre üretilen, polistirol dolgu malzemeleri
ile güçlendirilmiþ, mala ile uygulanabilen, toprak altýndaki yapýlarýn
yalýtýmýnda, EPS veya XPS plakarýn yüzeye sabitlenmesinde veya
teras yalýtýmýnda kullanýlan, yalýtým plakalarýnýn bitümlü malzemeler
üzerine yapýþtýrýlmasýnda güvenle kullanýlan, kullanýma hazýr, EPS
katkýlý bitümlü bir yapýþtýrýcýdýr.

Uygulama:
· Malzeme, düþük devirde karýþtýrýcý ile karýþtýrýlarak kullanýma hazýr
hale getirilmelidir.
· Uygulama, mala ile yalýtým plakalarýnýn arkasýna öbekleme metodu
ile yapýlmalýdýr.
· Hareket derzleri ve ek yerleri, önce Bostik FlexBand ile kapatýlmalý
daha sonra, üzeri Bostik AquaRoll BC2 Bitümlü Kalýn Kaplama ile
kaplanmalýdýr.

Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Yatay ve düþeyde,
· Temellerde, bodrumlarda, yeraltý garajlarýnda,
· Balkon ve teraslarda.

Uygulama Sonrasý Bakým:
· Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ
ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri),
yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.
· Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý,
fayans kaplama gibi iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir.

Özellikler:
· EPS katkýlýdýr.
· Kuruduktan sonra esnektir.
· Uygulama yüzeyindeki çatlak oluþumlarýna karþý dayanýklýdýr, ek
yerleri oluþmaz.
· Tesisat ve drenaj borularýnýn korunmasýnda kullanýlýr.
· Uygulamasý kolaydýr.
· Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanýklýdýr.
· Her tip mineral esaslý yüzey (taþ ve taþ türevi tuðla, bims tuðla,
briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. örülü sývalý yüzeylerde
çimento esaslý sývalý yüzeylerde, þap ve beton yüzeylerde) kullanýlýr.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.444
Teknik Veriler:
Renk

Siyah

Uygulanabilir Kalýnlýk (mm)

Max 3

Tam Kuruma Süresi (saat)

24 - 48

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
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Sarfiyat:
Yaklaþýk 1 lt / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
Bitüm komponent 30 ltlik plastik kovada.
Depolama:
· Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Uygulama yüzeyi kesinlikle çatlaksýz ve saðlam olmalýdýr. Boþluklar
Bostik 410 HP ile doldurulmalýdýr.
· Yüzey uygulama öncesinde kuru olmalýdýr.
· Uygulama esnasýnda, uygulama yüzeyi ile Bostik ClimaTech BitüFix
Bitümlü Yapýþtýrýcý arasýnda su ve ýslaklýk olmamalýdýr. Ýsteðe baðlý
olarak, çimento esaslý bir su yalýtým harcý ara yalýtým katmaný olarak
kullanýlabilir.
· Uygulamaya hazýrlanan yüzeyler gerekirse AquaRoll Bitumy ile
astarlanmalýdýr.

3
Lt.

Max. 3 mm

1 lt / m2
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ClimaTech PL 206
Sistem Sývasý
Ürün Tanýmý:
Her tür ýsý yalýtým levhasý üzerine sýva yapmak için kullanýlan, eski ve
yýpranmýþ sývalý yüzeylerin tamirinde, fileli sýva uygulamalarý için ideal,
mineral esaslý, polimer katkýlar içeren, yüksek su itici özelliðine sahip,
kolay perdahlanarak düzgün ve eksiz bir son kat sýva yüzeyi oluþturan,
çimento esaslý Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemleri dahilinde
kullanýlan sistem sývasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ cephelerde,
· Isý yalýtým sistemlerinin tamamlayýcýsý olarak fileli sýva teþkilinde,
· Eskimiþ ve yýpranmýþ sývalý cephelerin takviyesinde.
Özellikler:
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Dekoratif sývalara, yeni uygulanacak her tip kaba ve ince sývalara,
uzun ömürlü ve güvenli sývalý bir alt zemin oluþturmada kullanýlýr.
· Yanmaz.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.476
Teknik Veriler:
dmax (mm)

1

Renk

Gri

Uygulanabilir Kalýnlýk (mm)

6

Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,5 ± 0,2

Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Kapta Bekleme Süresi (dakika)

120 ~ 180

Çalýþma Süresi (dakika)

~ 30

Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)
2

³8

Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm )

³3

Levha Üzerinde Yapýþma Muk. (28 gün) (N / mm2)

³ 0,15

Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için)

5,5 - 6,0 lt

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Uygulama Sonrasý Bakým:
· Taze sýva yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý,
güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri), yaðmur ve
don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.
· Sýva yapýlan yüzey üzerine uygulanacak olan her tür çalýþma, ancak
sýva tamamen kuruduktan ve sýva yüzeyi en dayanýklý hale geldikten
sonra, yani hava sýcaklýðýna baðlý olarak 3 ila 7 gün sonra yapýlmalýdýr.
Sarfiyat:
Yaklaþýk 4 - 4,5 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kglýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

TS EN 1062-1 göre sýnýflandýrýlmýþtýr.
E5

Tane Büyüklüðüne Göre

S3

Su Buharý Aktarým Hýzý

V1

Su Aktarým Hýzý

W1

Çatlak Örtme Özelliði

A0

Karbondioksit Geçirgenliði

C0

Küf Geliþimine Direnç

K2

TS EN 998 -1e göre sýnýflandýrma: GP, CS IV, W0, A1
Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
Üzerine uygulama yapýlacak olan ýsý yalýtým plakalarýnýn, düzgün ve
saðlam sabitlenmiþ olmasýna, levha aralarýnda boþluk olmamasýna
dikkat edilmelidir.

Depolama:
· Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Max. 6 mm

4 kg / m2
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BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012
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Kuru Film Kalýnlýðý

6
Lt.

Uygulama:
· Toz formdaki Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sývasý, temiz ve
belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap
içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük
devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk.
olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç, 3 dk. dinlendirilip tekrar
2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Taze harç 30 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr.
· Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sývasý mala yardýmý ile yüzeye 10
mm diþli mala yardýmýyla sývanýr.
· Fileler harç sürülmüþ yüzeye gömülür, filelerin birleþim yerlerinde
yaklaþýk 10 cm üst üste gelecek þekilde bindirme yapýlýr. (Filelerin
üzeri Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sývasý ile kaplanarak sýva
yüzeyinin içine dokularý görünmeyecek þekilde gömülürler) ve yüzey
düz çelik mala ile perdahlanarak düzeltilir.
· Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sývasý maks. 6 mm kalýnlýkta
uygulanýr.
· Eski ve yýpranmýþ cephelerin tamiratýnda boya uygulamasý öncesinde,
Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sývasý, fileli veya filesiz olarak
yaklaþýk 5 - 6 mm arasý kalýnlýkta uygulanýr.
· Geniþ cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurarak
uygulama yapýlmalýdýr.
· Cephede zorunlu bitiþ gereken noktalarda, file üzeri temiz býrakýlýr
ve daha sonra ek yerinden devam edilir.
· Kaptaki kurumuþ Bostik ClimaTech PL 206 Sistem Sývasý karýþýmýna
tekrar su, kuru harç, vb malzemeler katýlmamalý ve kullanýlmamalýdýr.
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ClimaTech PlanEx
Isý Yalýtým Plaka Sývasý
Ürün Tanýmý:
Her tür ýsý yalýtým plakasý üzerine sýva yapmak için kullanýlan, eski ve
yýpranmýþ sývalý yüzeylerin tamirinde, fileli sýva uygulamalarý için ideal,
mineral esaslý, polimer katkýlar içeren, su itici özellikte, çimento esaslý
yalýtým plakasý sývasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ cephelerde,
· Isý yalýtým sistemlerinin tamamlayýcýsý olarak fileli sýva teþkilinde,
· Eskimiþ ve yýpranmýþ sývalý cephelerin takviyesinde.
Özellikler:
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Dekoratif sývalara, yeni uygulanacak her tip kaba ve ince sývalara,
uzun ömürlü ve güvenli sývalý bir alt zemin oluþturmada kullanýlýr.
· Yanmaz.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.476
Teknik Veriler:
dmax (mm)

1

Renk

Gri

Uygulanabilir Kalýnlýk (mm)

6

Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,5 ± 0,2

Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Kapta Bekleme Süresi (dakika)

120 ~ 180

Çalýþma Süresi (dakika)

~ 30

Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)
2

Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm )

Uygulama Sonrasý Bakým:
· Taze sýva yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü
hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+35°C üzeri), yaðmur ve don gibi
olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.
· Sýva yapýlan yüzey üzerine uygulanacak olan her tür çalýþma, ancak
sýva tamamen kuruduktan ve sýva yüzeyi en dayanýklý hale geldikten
sonra, yani hava sýcaklýðýna baðlý olarak 3 ila 7 gün sonra yapýlmalýdýr.

³8
³3

Levha Üzerinde Yapýþma Muk. (28 gün) (N / mm2)

³ 0,15

Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için)

5,5 - 6,5 lt

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý
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TS EN 1062-1 göre sýnýflandýrýlmýþtýr.
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Kuru Film Kalýnlýðý

E5

Tane Büyüklüðüne Göre

S3

Su Buharý Aktarým Hýzý

V1

Su Aktarým Hýzý

W1

Çatlak Örtme Özelliði

A0

Karbondioksit Geçirgenliði

C0

Küf Geliþimine Direnç

K2

Sarfiyat:
Yaklaþýk 4 - 4,5 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kglýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

TS EN 998 -1e göre sýnýflandýrma: GP, CS IV, W0, A1
Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
Üzerine uygulama yapýlacak olan ýsý yalýtým plakalarýnýn, düzgün ve
saðlam sabitlenmiþ olmasýna, levha aralarýnda boþluk olmamasýna
dikkat edilmelidir.

6
Lt.

Uygulama:
· Toz formdaki Bostik ClimaTech PlanEx Yalýtým Plakasý Sývasý, temiz
ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir
kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar
düþükdevirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min.
5 dk.olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç, 3 dk. dinlendirilip
tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Taze harç 30 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr.
· Bostik ClimaTech PlanEx Yalýtým Plakasý Sývasý mala yardýmý ile
yüzeye 10 mm diþli mala yardýmýyla sývanýr.
· Fileler harç sürülmüþ yüzeye gömülür, filelerin birleþim yerlerinde
yaklaþýk 10 cm üst üste gelecek þekilde bindirme yapýlýr. (Filelerin
üzeri Bostik ClimaTech PlanEx Yalýtým Plakasý Sývasý ile kaplanarak
sýva yüzeyinin içine dokularý görünmeyecek þekilde gömülürler) ve
yüzey düz çelik mala ile perdahlanarak düzeltilir.
· Bostik ClimaTech PlanEx Yalýtým Plakasý Sývasý maks. 6 mm kalýnlýkta
uygulanýr.
· Eski ve yýpranmýþ cephelerin tamiratýnda boya uygulamasý öncesinde,
Bostik ClimaTech PlanEx Yalýtým Plakasý Sývasý, fileli veya filesiz
olarak yaklaþýk 5 - 6 mm arasý kalýnlýkta uygulanýr.
· Geniþ cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurarak
uygulama yapýlmalýdýr.
· Cephede zorunlu bitiþ gereken noktalarda, file üzeri temiz býrakýlýr
ve daha sonra ek yerinden devam edilir.
· Kaptaki kurumuþ Bostik ClimaTech PlanEx Yalýtým Plakasý Sývasý
karýþýmýna tekrar su, kuru harç, vb malzemeler katýlmamalý ve
kullanýlmamalýdýr.

Depolama:
· Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Max. 6 mm

5 kg / m2
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BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ClimaTech UniPlast
Dispersiyon Sýva
Ürün Tanýmý:
Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye
edilerek hazýrlanmýþ, akrilik kopolimer esaslý silikon katkýlý, atmosfer
koþullarýna dayanýklý, su itici özellikte, kullanýma hazýr, mala ile kullanýma
uygun, dispersiyon tipte, beyaz renkli dýþ cephe sývasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Mineral esaslý yüzeylerde,
· Dýþ cephe ýsý yalýtým sistemleri üzerinde.
Özellikler:
· Dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Solmaz.
· Sürtünme, ovalama ve darbelere dayanýklýdýr.
· Tiksotroptur.
· Su buharý geçirgenliðine sahiptir.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04/510-D
Teknik Veriler:
Uygulanabilir Kalýnlýk (mm)

Max 6

Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,8 ± 0,2

Ýlk Kuruma Süresi (saat)

~2

Tam Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Uygulama Sonrasý Bakým:
Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan
güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri),
yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.
Sarfiyat:
Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 0,7 - 0,8 kg/m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kglýk plastik kovada.
Depolama:
· Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 6 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3 - 4 gün
önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir.
· Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði
yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir.

3
Lt.

Max. 6 mm

1 kg / m2

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Uygulama:
· Kullanýma hazýr Bostik ClimaTech UniPlast yüzeye 10 mm diþli çelik
mala ile yayýlýr.
· Dispersiyon sýva ýslakken, arasýna Bostik ClimaTech Mesh yerleþtirilir
ve mala yardýmýyla file gözeneklerinden ön tarafa sývanýn geçmesi
saðlanýr.
· Daha sonra fileli sýva yüzeyi düz çelik mala ile perdahlanarak düzeltilir.
Sýva uygulamasýnýn tek aþamada ve eksiz / sürekli olmasýna dikkat
edilmelidir.
· Uygulama tek katta ve homojen olacak þekilde tamamlanmalýdýr.
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ÜRÜNLER

Taným

Kullanýldýðý
Yerler

ClimaTech EPS - F40

ClimaTech EPS - F32

Sistem Isý Yalýtým Plakasý

Sistem Isý Yalýtým Plakasý

· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Cephe uygulamalarýnda,
· Enerji tasarruf sistemlerinde.

· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Cephe uygulamalarýnda,
· Enerji tasarruf sistemlerinde.

· Beyaz renklidir.
· Esnektir.
· Mükemmel su buharý geçirgenliðine

· Gri renklidir.
· Esnektir.
· Mükemmel su buharý geçirgenliðine

· Kolay uygulanýr.
· Kolay þekillendirilir.
· Ekspande polistrenden mamuldür.

· Kolay uygulanýr.
· Kolay þekillendirilir.
· Isý iletkenlik katsayýsý düþüktür,

sahiptir.

Özellikler

sahiptir.

tasarrufludur.

· Eþit kalýnlýktaki klasik EPS plakalardan

%20 daha fazla enerji tasarrufu saðlar.
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TEKNÝK VERÝLER

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

· Ekspande polistrenden mamuldür.

Sýnýfý

EPS 70 - TS 7316 EN 13163
T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70)1
BS115 - CS(10)70 - TR100 - WL(T)3 - E

EPS 70 - TS 7316 EN 13163
T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70)1
BS115 - CS(10)70 - TR100 - WL(T)3 - E

Renk

Beyaz

Gri

Kalýnlýk
Alternatifleri

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 cm

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 cm

BirimHacim
Aðýrlýðý

16 kg / m3

16 kg / m3

Isý Ýletkenlik
Katsayýsý (l)

0,040 W / mK

0,032 W / mK

Su Buh. Geç.
Katsayýsý (m)

40

40

EN Standardý

EN 13163

EN 13163

Ambalaj

Sorunuz

Sorunuz

Ebatlar

50 cm x 100 cm

50 cm x 100 cm

Rockwool Fasrock

ClimaTech XPS

Taþyünü Isý Yalýtým Plakasý

·
·
·
·

Ýç ve dýþ mekanlarda,
Cephelerde ve tavanlarda,
Isý yalýtým sistemleri,
Sývalý sistemler.

· Çok iyi ýsý yalýtým özelliðine sahiptir
· Mükemmel su buharý geçirgenliðine
·
·
·
·
·

sahiptir
PTP tiptedir
Ses yalýtýmý saðlar
Yangýn yalýtýmý saðlar
Esnektir, kolay þekillendirilir
Yanmaz

ClimaTech EPS - T

Yalýtým Plakasý

Yalýtým Plakasý

· Dýþ mekanlarda,
· Enerji tasarruf sistemlerinde,
· Teras ve bodrum kat uygulamalarýnda.

· Dýþ mekanlarda,
· Enerji tasarruf sistemlerinde,
· Teras ve bodrum kat uygulamalarýnda.

·
·
·
·

·
·
·
·

Yeþil renklidir.
Yüksek yoðunluktadýr.
Darbe dayanýmý artýrýlmýþtýr.
Toprak altýndaki yapýlarýn yalýtýmýnda
güvenle kullanýlýr.
· Ekspande polistrenden mamuldür.

Yeþil renklidir.
Yüksek yoðunluktadýr.
Darbe dayanýmý artýrýlmýþtýr.
Toprak altýndaki yapýlarýn yalýtýmýnda
güvenle kullanýlýr.
· Ekspande polistrenden mamuldür.

-

EPS 200 - TS 7316 EN 13163
T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70)1
BS250 - CS(10)200 - TR200 - WL(T)3 - E

-

-

Yeþil

4 - 5 - 6 cm

3 - 4 - 5 cm

3 - 4 - 5 cm

135 - 150 kg / m3

30 kg / m3

30 kg / m3

0,039 W / mK

0,030 W / mK

0,033 W / mK

1,4

100 - 250

80

EN 13500

EN 13164

EN 13163

Sorunuz

Sorunuz

Sorunuz

60 cm x 100 cm

60 cm x 125 cm

60 cm x 120 cm

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

-
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ClimaTech EPS - F40
Sistem Isý Yalýtým Plakasý
Ürün Tanýmý:
Genleþtirilmiþ polistrenden mamul ýsý yalýtým plakasýdýr. TS 7316 EN
13163 normlarýna göre üretilmiþ, EPS 70 - TS 7316 EN 13163 T2
- L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70)1 BS115 - CS(10)70 - TR100
- WL(T)3 - E sýnýfýnda yalýtým plakasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Cephelerde,
· Enerji tasarruf sistemleri dahilinde.

Ambalaj:
Sorunuz.
Depolama:
· Ambalajlar, serin ve havalandýrýlmýþ bir ortamda muhafa edilmelidir.
· Solvent, tiner gibi yanýcý ürünlerden ayrý olarak depolanmalýdýr.
· Direkt güneþ ýþýðýndan kaçýnýlmalýdýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Özellikler:
· Beyaz renklidir.
· Çok iyi ýsý yalýtým özelliklerine sahiptir.
· Su buharý geçirgenliði mükemmeldir.
· Esnektir.
· Zamanla gönyesinde bozulma olmaz.
· Esneme ve yýpranmaya karþý dayanýklýdýr.
· Zararlý gaz ihtiva etmez.
· Zor alev alýr.
Teknik Veriler:
Sýnýfý EPS 70
Görünür Yoðunluk
Isý Ýletkenlik Katsayýsý
Yüzeylere Dik Çekme Dayanýmý

TS EN 7316 EN 13163

0,040 W / mK
> 100 kPa

Ýlgili Standart

TS EN 7316 EN 13163
TR 100

TS EN 7316 EN 13163

> 70 kPa

Bükme Dayanýmý

³ 115 kPa

BS 115

TS EN 7316 EN 13163

Boy Toleransý

± 2 mm

L2

TS EN 7316 EN 13163

En Toleransý

± 2 mm

W2

TS EN 7316 EN 13163

Kalýnlýk Toleransý

± 1 mm

T2

TS EN 7316 EN 13163

CS(10)70 TS EN 7316 EN 13163

Gönye Toleransý

± 2 mm

S2

TS EN 7316 EN 13163

Yüzey Düzgünlüðü

± 5 mm

P4

TS EN 7316 EN 13163

Boyutsal Kararlýlýk
· 23°C, %50 baðýl nem altýnda
· 48 saat, 70°C, %50 baðýl nem altýnda

± % 0,2
%1

Su Buharý Difüzyon Direnç Faktörü
Yangýn Dayanýmý
Kullaným Sýcaklýklarý

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

16 kg / m

Sýnýfý

3

%10 Deformasyonda Basýnç Dayanýmý

Uzun Süreli Su Emme
· Tam Daldýrmada Bir Hafta
· Tam Daldýrmada Bir Yýl
· Kýsmi Daldýrmada

152

ClimaTech
EPS - F40

< %1
< %3
2
< 0,5 kg/m

WL(T)1
WL(T)3

20 - 40
Zor Alevlenir

TS EN 7316 EN 13163
TS EN 7316 EN 13163
TS EN 13499
TS EN 7316 EN 13163

B1

DIN 4102

E

TS EN 13501-1

-50°C ile +75°C

Boyutlarý

50 x 100 cm

Kalýnlýklarý

2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 10 cm

Kenar Profili

DS(N)2
TS EN 7316 EN 13163
DS(70,-)1 TS EN 7316 EN 13163

I,I

Düz

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ClimaTech EPS - F32
Sistem Isý Yalýtým Plakasý
Ürün Tanýmý:
Genleþtirilmiþ polistrenden mamul, grafit reflektörlü, ýsý iletkenlik
katsayýsý (lambda) düþük, ayný kalýnlýktaki EPS - F40'tan %20 daha
fazla ýsý yalýtým performansý ve tasarrufu saðlayan ýsý yalýtým plakasýdýr.
TS 7316 EN 13163 normlarýna göre EPS 70 - TS 7316 EN 13163
T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70)1 BS115 - CS(10)70 TR100 - WL(T)3 - E sýnýfýnda yalýtým plakasýdýr.

Ambalaj:
Sorunuz.

Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Cephelerde,
· Enerji tasarruf sistemleri dahilinde.

Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Depolama:
· Ambalajlar, serin ve havalandýrýlmýþ bir ortamda muhafa edilmelidir.
· Solvent, tiner gibi yanýcý ürünlerden ayrý olarak depolanmalýdýr.
· Direkt güneþ ýþýðýndan kaçýnýlmalýdýr.

Özellikler:
· Gri renklidir.
· Grafit reflektörlüdür.
· % 20 daha fazla enerji tasarrufu saðlar.
· Çok iyi ýsý yalýtým özelliklerine sahiptir.
· Su buharý geçirgenliði mükemmeldir.
· Esnektir.
· Zamanla gönyesinde bozulma olmaz.
· Esneme ve yýpranmaya karþý dayanýklýdýr.
· Zararlý gaz ihtiva etmez.
· Zor alev alýr.
Teknik Veriler:
Sýnýfý EPS 70
Görünür Yoðunluk
Isý Ýletkenlik Katsayýsý

ClimaTech
EPS - F32
16 kg / m

Sýnýfý

3

TS EN 7316 EN 13163

0,032 W / mK

Yüzeylere Dik Çekme Dayanýmý

> 100 kPa

%10 Deformasyonda Basýnç Dayanýmý

> 70 kPa

Bükme Dayanýmý

³ 115 kPa

Ýlgili Standart

TS EN 7316 EN 13163
TR 100

TS EN 7316 EN 13163

CS(10)70 TS EN 7316 EN 13163
BS 115

TS EN 7316 EN 13163

Boy Toleransý

± 2 mm

L2

TS EN 7316 EN 13163

En Toleransý

± 2 mm

W2

TS EN 7316 EN 13163

Kalýnlýk Toleransý

± 1 mm

T2

TS EN 7316 EN 13163

Gönye Toleransý

± 2 mm

S2

TS EN 7316 EN 13163

Yüzey Düzgünlüðü

± 5 mm

P4

TS EN 7316 EN 13163

Boyutsal Kararlýlýk
· 23°C, %50 baðýl nem altýnda
· 48 saat, 70°C, %50 baðýl nem altýnda

± % 0,2
%1

Uzun Süreli Su Emme
· Tam Daldýrmada Bir Hafta
· Tam Daldýrmada Bir Yýl
· Kýsmi Daldýrmada
Su Buharý Difüzyon Direnç Faktörü

Kullaným Sýcaklýklarý

20 - 40
Zor Alevlenir

TS EN 7316 EN 13163
TS EN 7316 EN 13163
TS EN 13499
TS EN 7316 EN 13163

B1

DIN 4102

E

TS EN 13501-1

-50°C ile +75°C

Boyutlarý

50 x 100 cm

Kalýnlýklarý

2, 3, 4, 5, 6
8, 10 cm

Kenar Profili

WL(T)1
WL(T)3

I,I

Düz

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Yangýn Dayanýmý

< %1
< %3
2
< 0,5 kg/m

DS(N)2
TS EN 7316 EN 13163
DS(70,-)1 TS EN 7316 EN 13163
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Rockwool® Fasrock
Taþyünü Isý Yalýtým Plakasý
Ürün Tanýmý:
Dýþ cephe ýsý yalýtým sistemleri ve sývalý sistemler (PTP tipte) için özel
olarak üretilmiþ, yüksek yoðunlukta, ýsý yalýtýmýnýn yanýnda ses ve
yangýn yalýtýmý da saðlayan, su itici özellikte, mükemmel su buharý
geçirgenliðine sahip EN 13500 normlarýna göre üretilmiþ mineral
yünden mamul ýsý yalýtým plakasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Cephelerde ve tavanlarda.
Özellikler:
· Çok iyi ýsý yalýtým özelliklerine sahiptir.
· Mükemmel su buharý geçirgenliðine sahiptir
· Isý yalýtýmýnýn yanýnda ses ve yangýn yalýtýmý da saðlar
· Esnektir, kolay þekillendirilir
· Uygulamasý kolaydýr
· Yanmaz sýnýftadýr.
Teknik Veriler:
Görünür Yoðunluk

135 - 150 kg / m3

Isý iletkenlik katsayýsý

0,039 W / mK

Yüzeylere Dik Çekme Dayanýmý

³ 250 N

%10 deformasyonda basýnç dayanýmý

³ 40 kPa

Kýsa Süreli Suya Daldýrma Ýle Su Emme

< 1,0 kg / m 2

Uzun Süreli Suya Daldýrma Ýle Su Emme

< 3,0 kg / m 2

Erime Noktasý

> 1000°C

Su Buharý Difüzyon Direnç Faktörü

1,4

Yangýn dayanýmý

A1, yanmaz

Kullaným Sýcaklýklarý

- 50°C ile + 750°C

Boyutlarý

60 x 100 cm

Kalýnlýklarý

4, 5, 6 cm

Kenar Profili

Düz

Ambalaj:
Sorunuz.

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Depolama:
· Ambalajlar serin ve havalandýrýlmýþ bir ortamda muhafaza edilmelidir.
· Solvent, tiner gibi yanýcý ürünlerden ayrý olarak depolanmalýdýr.
· Direkt güneþ ýþýðýndan kaçýnýlmalýdýr.
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Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ClimaTech XPS
Yalýtým Plakasý
Ürün Tanýmý:
Ekstrude polistrenden mamul, TS 11989 EN 13164 normlarýna göre
üretilmiþ kapalý gözenekli, su emmeyen yapýya sahip yalýtým plakasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Cephe, teras ve subasman bölgelerinde,
· Toprak altýndaki yapýlarýn yalýtýmýnda.
Özellikler:
· Çok iyi ýsý yalýtým özelliklerine sahiptir.
· Binilidir.
· Zamanla gönyesinde bozulma olmaz.
· Zararlý gaz ihtiva etmez.
· Zor alev alýr.
Ambalaj:
Sorunuz.
Depolama:
· Ambalajlar serin ve havalandýrýlmýþ bir ortamda muhafa
edilmelidir.
· Solvent, tiner gibi yanýcý ürünlerden ayrý olarak depolanmalýdýr.
· Direkt güneþ ýþýðýndan kaçýnýlmalýdýr.

Teknik Veriler:
Görünür Yoðunluk

30 kg / m3

Isý iletkenlik katsayýsý

0,030 W / mK

%10 deformasyonda basýnç dayanýmý

³ 200 kPa

Uzun Süreli Su Emme

% 0,7

Su Buharý Difüzyon Direnç Faktörü

100 - 250

Yangýn dayanýmý

B1, Zor alevlenir

Kullaným Sýcaklýklarý

- 50°C ile + 75°C

Kalýnlýklarý

3, 4, 5 cm

Kenar Profili

Binili

Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

ClimaTech EPS - T
Yalýtým Plakasý
Ürün Tanýmý:
Ekspande polistrenden mamul yalýtým plakasýdýr. TS 7316 EN 13163
normlarýna göre üretilmiþ, EPS 200 - TS 7316 EN 13163 T2 - L2 - W2
- S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70)1 BS250 - CS(10)200 - TR200 - WL(T)3 E sýnýfýnda yalýtým plakasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Teras ve subasman bölgelerinde,
· Toprak altýndaki yapýlarýn yalýtýmýnda.

Sýnýfý EPS 200
Görünür Yoðunluk
Isý Ýletkenlik Katsayýsý

Depolama:
· Ambalajlar serin ve havalandýrýlmýþ bir ortamda muhafa edilmelidir.
· Solvent, tiner gibi yanýcý ürünlerden ayrý olarak depolanmalýdýr.
· Direkt güneþ ýþýðýndan kaçýnýlmalýdýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince,
uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik
(S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat edilmelidir.

Sýnýfý

Ýlgili Standart

30 kg / m3

TS EN 7316 EN 13163

0,033 W / mK

TS EN 7316 EN 13163

Yüzeylere Dik Çekme Dayanýmý

³ 200 kPa

%10 Deformasyonda Basýnç Dayanýmý

³ 200 kPa

Bükme Dayanýmý

TR 200

TS EN 7316 EN 13163

CS(10)200 TS EN 7316 EN 13163

³ 250 kPa

BS 250

TS EN 7316 EN 13163

Boy Toleransý

± 2 mm

L2

TS EN 7316 EN 13163

En Toleransý

± 2 mm

W2

TS EN 7316 EN 13163

Kalýnlýk Toleransý

± 1 mm

T2

TS EN 7316 EN 13163

Gönye Toleransý

± 2 mm

S2

TS EN 7316 EN 13163

Yüzey Düzgünlüðü

± 5 mm

P4

TS EN 7316 EN 13163

Boyutsal Kararlýlýk
· 23°C, %50 baðýl nem altýnda
· 48 saat, 70°C, %50 baðýl nem altýnda

± % 0,2
%1

Uzun Süreli Su Emme
· Tam Daldýrmada Bir Hafta
· Tam Daldýrmada Bir Yýl
· Kýsmi Daldýrmada

Ambalaj:
Sorunuz.

ClimaTech - T

Su Buharý Difüzyon Direnç Faktörü
Yangýn Dayanýmý
Kullaným Sýcaklýklarý

< %1
< %3
2
< 0,5 kg/m

WL(T)1
WL(T)3

40 - 100
Zor Alevlenir

TS EN 7316 EN 13163
TS EN 7316 EN 13163
TS EN 13499
TS EN 7316 EN 13163

B1

DIN 4102

E

TS EN 13501-1

-50°C ile +75°C

Boyutlarý

60 x 120 cm

Kalýnlýklarý

3, 4, 5 cm

Kenar Profili

DS(N)2
TS EN 7316 EN 13163
DS(70,-)1 TS EN 7316 EN 13163

Binili

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Özellikler:
· Yeþil renklidir.
· Çok iyi ýsý yalýtým özelliklerine sahiptir.
· Binilidir.
· Su buharý geçirgendir.
· Zamanla gönyesinde bozulma olmaz.
· Esneme ve yýpranmaya karþý dayanýklýdýr.
· Zararlý gaz ihtiva etmez.
· Zor alev alýr.

Teknik Veriler:
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ClimaTech Mesh 160
Sistem Filesi
Ürün Tanýmý:
Styrol butadien kauçuðundan mamul, Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf
Sistemleri dahilinde fileli sýva katý teþkilinde, termal yüzey gerilmelerinin
karþýlamasý ve oluþabilecek çatlaklarý minimize etmek amacýyla
kullanýlan, alkali dayanýmlý, cam elyaf tekstil donatýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde fileli sýva katý teþkilinde.
Özellikler:
· Alkali dayanýmlýdýr.
· Dýþ hava koþullarýna dayanýklýdýr.
· Uygulamasý kolaydýr.
· ETAG 004 Uygulama Kýlavuzu 5.6 ve 6.6 test metotlarýna göre
üretilmiþtir.
Teknik Veriler:
Renk

Mavi
2

Birim Aðýrlýðý (gr / m )

³ 160

Çekme Dayanýmý

2000 N / 50 mm

Yaþlandýrma Sonrasý Çekme Dayanýmý

1000 N / 50 mm

Yaþlandýrma Sonrasýnda Uzama Dayanýmý

³ % 50

Að Örgüsü

4 mm x 4,5 mm

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
Ambalaj:
100 cm eninde, 50 mt boyunda, 50 m2lik rulo.
Depolama:
· Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Dik duracak þekilde istiflenmelidir.

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.
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BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ClimaTech Mesh 75
Fuga Filesi
Ürün Tanýmý:
Stirol butadien kauçuðundan mamul, Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf
Sistemleri dahilinde fuga içleri ve dekoratif yapý elemanlarýnýn
kaplanmasýnda kullanýlan, alkali dayanýmlý, cam elyaf tekstil donatýdýr.
Teknik Veriler:
Renk

Beyaz

Birim Aðýrlýðý (gr / m 2)

³ 75

Að Örgüsü

4,2 mm x 4,2 mm

Ambalaj:
100 cm eninde, 50 mt boyunda, 50 m2lik rulo .

Depolama:
· Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Dik duracak þekilde istiflenmelidir.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri
gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda
tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat
edilmelidir.

ClimaTech Mesh 320
Subasman Filesi
Ürün Tanýmý:
Stirol butadien kauçuðundan mamul, Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf
Sistemleri dahilinde subasman bölgelerinde ve darbe dayanýmýnýn
arandýðý kýsýmlarda, yüzey gerilmelerinin karþýlanmasý ve oluþabilecek
çatlaklarý minimize etmek amacýyla kullanýlan, alkali dayanýmlý, cam
elyaf tekstil donatýdýr.
Teknik Veriler:
Renk

Beyaz
2

Birim Aðýrlýðý (gr / m )

³ 320

Að Örgüsü

7 mm x 5,5 mm

Ambalaj:
100 cm eninde, 25 mt boyunda, 25 m2lik rulo.

Depolama:
· Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Dik duracak þekilde istiflenmelidir.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri
gereðince, uygulama esnasýnda, Genel Hususlarda
tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna dikkat
edilmelidir.

ClimaTech Diagonal Mesh
Ek File

Teknik Veriler:
Renk

Yeþil

Birim Aðýrlýðý (gr / m 2)

³ 160

Að Örgüsü

4 mm x 4,5 mm

Ambalaj:
100 adet / kutu.
Depolama:
· Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Ürün Tanýmý:
Stirol butadien kauçuðundan mamul, Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf
Sistemleri dahilinde fileli sýva katý teþkili sýrasýnda kapý  pencere
etrafýnda ve farklý yapý elemanlarý çevresinde oluþacak termal yüzey
gerilmelerinin karþýlanmasý ve oluþabilecek çatlaklarý minimize etmek
amacýyla kullanýlan, alkali dayanýmlý, cam elyaf tekstil donatýdýr.
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Alt Zemin

Tuðla

Isý Yalýtým
Plakasý

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Alternatif
Dübeller
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· Ankraj taþýyýcý zeminde olmalýdýr.
· Boþluklu ve delikli tuðlalarda çekme deneyleri yapýlmalýdýr.
· Dübel uzunluðu hesaplamasý:
Min. Ankraj boyu
Eski sýva kalýnlýðý (varsa)
Yapýþtýrýcý kalýnlýðý (~15 mm)
+ Yalýtým plakasý kalýnlýðý
Dübel Uzunluðu ³ Toplam Uzunluk

Gazbeton

Beton

ClimaTech Dübelleme Þemasý
6 Adet / m2 (hbina yüksekliði < 10 mt)

Uygulamanýn yapýldýðý cephenin maruz kaldýðý rüzgar yüküne göre (km / h), bina köþesinden itibaren en az 1 mtlik en fazla da 2 mtlik kýsýmda
dübel sýklaþtýrmasý yapýlmalýdýr.
10 mtden alçak kýsýmlarda ve binanýn geri kalan kýsýmlarýnda m2de 6 adet olacak þekilde dübelleme yapýlmalýdýr, dübel sýklaþtýrmasýna gerek
yoktur (Bkz. üstteki þema).

Bina köþesi

8 Adet / m2 (10 mt < hbina yüksekliði < 25 mt)

1 mt

2 mt

Uygulamanýn yapýldýðý cephenin maruz kaldýðý rüzgar yüküne göre (km / h), bina köþesinden itibaren en az 1 mtlik en fazla da 2 mtlik kýsýmda
dübel sýklaþtýrmasý yapýlmalýdýr.
10 mtden yüksek 25 mtden alçak kýsýmlarda m2de 8 adet olacak þekilde dübel sýklaþtýrmasý yapýlmalýdýr (Bkz. üstteki þema).

1 mt

2 mt

Uygulamanýn yapýldýðý cephenin maruz kaldýðý rüzgar yüküne göre (km / h), bina köþesinden itibaren en az 1 mtlik en fazla da 2 mtlik kýsýmda
dübel sýklaþtýrmasý yapýlmalýdýr.
25 mtden yüksek kýsýmlarda m2de 10 adet olacak þekilde dübel sýklaþtýrmasý yapýlmalýdýr (Bkz. üstteki þema).

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Bina köþesi

10 Adet / m2 (h bina yüksekliði > 25 mt)
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ClimaTech Euro Dübel
Plastik Çivili Çakma Dübel
Ürün Tanýmý:
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanýlan ýsý yalýtým plakalarýnýn
(Rockwool Fasrock hariç) mekanik montajý için plastik çivili çakma
dübeldir.
Teknik Veriler:
Minimun Ankraj Boyu

³ 40

Kullanýldýðý Yerler

Beton, delikli tuðla

Delik Çapý (mm)

8

Pul Çapý (mm)

60

Dübel Kýlýfý

Poliamid

Sarfiyat:
6 adet / m2.
Ambalaj:
Minimum sipariþ miktarý
95 mm 1 kutuda 500 adet
115 mm 1 kutuda 500 adet
135 mm 1 kutuda 500 adet
155 mm 1 kutuda 500 adet
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

ClimaTech Euro Dübel
Çelik Çivili Çakma Dübel
Ürün Tanýmý:
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanýlan tüm ýsý yalýtým
plakalarýnýn mekanik montajý için çelik çivili çakma dübeldir.
Teknik Veriler:
Minimun Ankraj Boyu

³ 50

Kullanýldýðý Yerler

Beton, delikli tuðla

Delik Çapý (mm)

8

Pul Çapý (mm)

60

Dübel Kýlýfý

Poliamid

Sarfiyat:
6 adet / m2.
Ambalaj:
Minimum sipariþ miktarý
95 mm 1 kutuda 500 adet
115 mm 1 kutuda 500 adet
135 mm 1 kutuda 500 adet
155 mm 1 kutuda 500 adet
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

ClimaTech Euro Dübel
ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Týrnaklý Plastik Çivili Çakma Dübel

160

Ürün Tanýmý:
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanýlan ýsý yalýtým plakalarýnýn
mekanik (Rockwool Fasrock hariç) montajý için týrnaklý plastik çivili
çakma dübeldir.
Teknik Veriler:
Kullanýldýðý Yerler

³ 40

Kullaným Alaný

Delikli tuðla

Delik Çapý (mm)

8

Pul Çapý (mm)

60

Dübel Kýlýfý

Poliamid

Sarfiyat:
6 adet / m2.
Ambalaj:
Minimum sipariþ miktarý
95 mm 1 kutuda 500 adet
115 mm 1 kutuda 500 adet
135 mm 1 kutuda 500 adet
155 mm 1 kutuda 500 adet
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ClimaTech Gazbeton Dübeli
Plastik ve Çelik Çivili Çakma Dübel
Ürün Tanýmý:
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanýlan ýsý yalýtým plakalarýnýn,
sadece gazbeton yüzeylerde mekanik montajý için, plastik çivili
(Rockwool Fasrock hariç) veya çelik çivili çakma dübeldir.
Teknik Veriler:
Minimun Ankraj Boyu

³ 65

Kullanýldýðý Yer

Gazbeon

Delik Çapý (mm)

10

Pul Çapý (mm)

60

Dübel Kýlýfý

Poliamid

Sarfiyat:
6 adet / m2.
Ambalaj:
Minimum sipariþ miktarý
160 mm 1 kutuda 500 adet
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

ClimaTech Ahþap Dübeli
Vidalý Dübel
Ürün Tanýmý:
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanýlan tüm ýsý yalýtým
plakalarýnýn sadece ahþap yüzeylere mekanik montajý için vidalý
dübeldir.
Teknik Veriler:
Minimun Ankraj Boyu

³ 20

Kullaným Alaný

Ahþap

Pul Çapý (mm)

60

Sarfiyat:
6 adet / m2.

Ambalaj:
Minimum sipariþ miktarý
70 mm 1 kutuda 500 adet
90 mm 1 kutuda 500 adet
110 mm 1 kutuda 500 adet
130 mm 1 kutuda 500 adet
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

ClimaTech Punch
Dübel Yuvasý Açma Aparatý
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Ambalaj:
Matkap Ucu + Punch + Montaj Vidalarý + Alyan Anahtarý set halinde.

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012
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Ürün Tanýmý:
ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemlerinde kullanýlan tüm ýsý yalýtým
plakalarýnýn mekanik montajý öncesinde dübel yuvasý açmak için
kullanýlan aparattýr. Ayný anda hem delik delmeye hem de dübel
yuvasý açmaya yarar. Ýþçilik ve zamandan tasarruf saðlar.
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ÜRÜNLER

ClimaTech Colorim Organic

ClimaTech Colorim Silicone

Taným

Organik Esaslý Dýþ Cephe Boyasý

Silikon Esaslý Dýþ Cephe Boyasý

Kullanýldýðý
Yerler
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TEKNÝK VERÝLER

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Özellikler

· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Tüm mineral esaslý yüzeylerde.

· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Tüm mineral esaslý yüzeylerde.

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Hava þartlarýna mukavimdir.
Solmaz
Kolay uygulanýr.
Uzun ömürlüdür.
Su buharý geçirgendir.
Esnektir.
Su iticidir.

Hava þartlarýna mukavimdir.
Solmaz
Kolay uygulanýr.
Uzun ömürlüdür.
Su buharý geçirgendir.
Esnektir.
Üstün su itici özelliðe sahiptir.
Darbe dayanýmý artýrýlmýþtýr.

Renk
Koleksiyonu
Tam Kuruma
Süresi
Astar

~ 24 saat

~ 24 saat

+ %10 temiz su

+ %10 temiz su

Sarfiyat

Ýki katta toplam yaklaþýk 300 ml / m2
veya yaklaþýk 50 m2 / kova

Ýki katta toplam yaklaþýk 300 ml / m2
veya yaklaþýk 50 m2 / kova

Ambalaj

15 ltlik plastik bidonda

15 ltlik plastik bidonda

1,5
Lt.

300 ml / m2

1,5
Lt.

300 ml / m2

ÜRÜNLER

Taným

Kullanýldýðý
Yerler

Özellikler

ClimaTech Deco 20

ClimaTech Decorim RollPlast

Sistem Dekoratif Kaplamasý

Kalýn Rulo Sýva

· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Tüm mineral esaslý yüzeylerde,
· Enerji tasarruf sistemleri üzerinde.

· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Tüm mineral esaslý yüzeylerde.
· Enerji tasarruf sistemleri üzerinde.

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Hava þartlarýna mukavimdir.
Mükemmel su buharý geçirgenliðine sahiptir.
Darbe dayanýmý artýrýlmýþtýr.
Boyaya hazýr yüzey oluþturur.
Beyaz renklidir.
2 mm kalýnlýktadýr.
Tane dokuludur.

-

2 mm tane

-

BirimHacim
Aðýrlýðý

1,6 ± 0,2 kg / lt

1,8 ± 0,2 kg / lt

Isý Ýletkenlik
Katsayýsý (l)

0,8 W / mK

0,8 W / mK

Su Buh. Geç.
Katsayýsý (m)

15

250

Renk
Koleksiyonu

-

Kalýnlýk, Doku
Alternatifleri

Sarfiyat

2,5 - 3,0 kg / m2

~ 2 kg / m2

Ambalaj

25 kglýk kraft torbada

25 kglýk plastik kovada

5
Lt.

5

3,0 kg / m2

Max. 2 mm

1

30

2 kg / m2

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Beyaz

Renk

TEKNÝK VERÝLER

Hava þartlarýna mukavimdir.
Su buharý geçirgenliðine sahiptir.
Su itici özelliktedir.
Darbe dayanýmý artýrýlmýþtýr.
Esnektir.
Kendinden renklidir. Bostik Deco Color
Collection renkleri ile üretilebilir.
· Rulo ile uygulanýr.
· Uygulamasý kolaydýr.
· Tiksotroptur.
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ClimaTech Colorim Organic
Organik Esaslý Dýþ Cephe Boyasý
Ürün Tanýmý:
Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye
edilerek hazýrlanmýþ, akrilik kopolimer esaslý, silikon katkýlý, mükemmel
örtücülüðe sahip, atmosfer koþullarýna, hava kirliliðine ve UVye
dayanýklý, su itici özellikte, mat tonda, kullanýma hazýr dýþ cephe
boyasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Mineral esaslý yüzeylerde.
Özellikler:
· Dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Solmaz.
· Esnektir.
· Sürtünme, ovalama ve darbelere dayanýklýdýr.
· Su buharý geçirgenliðine sahiptir.
· Su iticidir.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.506/B
Teknik Veriler:
Renk Koleksiyonu
Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,50 ± 0,2

Ýlk Kuruma Süresi (saat)

~2

II. Kat Uygulama Süresi (saat)

~4

Tam Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Su Ýle Ýnceltme Oraný (%)

Max 10

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Uygulama Sonrasý Bakým:
Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan
güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri),
yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.
Sarfiyat:
Ýki katta toplam yaklaþýk 300 ml / m2 veya yaklaþýk 50 m2 / kova
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
15 ltlik plastik kovada.
Depolama:
· Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3 - 4 gün
önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir.
· Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði
yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir.

164

Uygulama:
· Kullanýma hazýr Bostik ClimaTech Colorim Organic astar katý teþkili
için maks. % 10 su ile inceltilir ve yüzeye rulo ile uygulanýr.
· Ýlk astar katý teþkilinden sonra, tam kuruma süresi (24 saat)
sonrasýnda, hiç su katýlmamýþ ürün yüzeye rulo ile uygulanarak
uygulama tamamlanmalýdýr.
· Ürünün yoðunluk miktarý ve kuruma süresi eklenecek su miktarýna
göre deðiþir.

1,5
Lt.

300 ml / m2

6

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ClimaTech Colorim Silicone
Silikon Esaslý Dýþ Cephe Boyasý
Ürün Tanýmý:
Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye
edilerek hazýrlanmýþ, silikon emülsiyon esaslý, mükemmel örtücülüðe
sahip, atmosfer koþullarýna, hava kirliliðine ve UVye dayanýklý, su
itici özellikte, mat tonda kullanýma hazýr dýþ cephe boyasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Mineral esaslý yüzeylerde.
Özellikler:
· Dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Solmaz.
· Esnektir.
· Sürtünme, ovalama ve darbelere dayanýklýdýr.
· Su buharý geçirgenliðine sahiptir.
· Mükemmel su itici özelliðe sahiptir.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.522/S

Depolama:
· Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.

Renk Koleksiyonu
1,60 ± 0,2

Ýlk Kuruma Süresi (saat)

~2

II. Kat Uygulama Süresi (saat)

~4

Tam Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Su Ýle Ýnceltme Oraný (%)

Max 10

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Sarfiyat:
Ýki katta toplam yaklaþýk 300 ml / m2 veya yaklaþýk 50 m2 / kova.
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz
Ambalaj:
15 ltlik plastik kovada.

Teknik Veriler:

Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

Uygulama Sonrasý Bakým:
Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan
güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri),
yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.

Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3 - 4 gün
önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir.
· Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði
yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir.

1,5
Lt.

300 ml / m2

6

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012
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Uygulama:
· Kullanýma hazýr Bostik ClimaTech Colorim Silicone, astar katý teþkili
için maks. % 10 su ile inceltilir ve yüzeye rulo ile uygulanýr.
· Ýlk astar katý teþkilinden sonra, tam kuruma süresi (24 saat)
sonrasýnda, hiç su katýlmamýþ ürün yüzeye rulo ile uygulanarak
uygulama tamamlanmalýdýr.
· Ürünün yoðunluk miktarý ve kuruma süresi eklenecek su miktarýna
göre deðiþir.
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ClimaTech Deco 20
Sistem Dekoratif Kaplamasý
Ürün Tanýmý:
Bostik ClimaTech Deco 20 Sistem Dekoratif Kaplamasý, mineral bazlý,
içerinde polimer katkýlar içeren, iç ve dýþ mekanda, boyaya hazýr yüzey
oluþturan, üstün su geçirmezlik özelliðine sahip, çimento esaslý, beyaz
renkli, 2 mm kalýnlýkta, homojen tane dokulu, Bostik ClimaTech Enerji
Tasarruf Sistemleri dahilindeki son kat dekoratif kaplamadýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ cephelerde,
· Tavanda ve duvarlarda,
· Brüt beton yüzeylerde.
Özellikler:
· Suya, dona, neme ve aðýr hava þartlarýna karþý dayanýklýdýr.
· Esnektir, kolay uygulanýr.
· Yapýþma kabiliyeti yüksektir, brüt yüzeyler de dahil olmak üzere
çimento esaslý yüzeylere çok iyi yapýþýr.
· Nefes alýr, buharlaþmaya izin vererek mekan içindeki nem oranýný
düzenli tutar.
· Boyaya hazýr yüzey oluþturur.
· Yanmaz.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.476/A
Teknik Veriler:
dmax (mm)

2

Renk

Beyaz

Uygulanabilir Kalýnlýk (mm)

2

Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,8 ± 0,2

Kapta Bekleme Süresi (dakika)

~ 30

Çalýþma Süresi (dakika)

20 ~ 25

Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³ 12

Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³3

Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için)

~ 5,0 - 5,5 lt

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

TS EN 1062-1 göre sýnýflandýrýlmýþtýr.
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Kuru Film Kalýnlýðý

E5

Tane Büyüklüðüne Göre

S4

Su Buharý Aktarým Hýzý

V1

Su Aktarým Hýzý

W2

Çatlak Örtme Özelliði

A0

Karbondioksit Geçirgenliði

C0

Küf Geliþimine Direnç

K2

· Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
· Verilen deðerler, dýþ ortam uygulama ýsýsý düþtükçe yükselir, çalýþma
ýsýsý arttýkça azalýr.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.

· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Brüt beton yüzeyler uygulama öncesinde astarlanmalýdýr.
· Çok emici olan veya parlatýlmýþ olan beton yüzeylerde aderans
köprüsü amacý ile Bostik ClimaTech DecoPrim Astar kullanýlmasý
tavsiye edilir.
· Gazbeton veya gözenekli tuðlalý yüzeyler önceden astarlanmalýdýr.
· Sýva katýnýn kurumasýný takiben en az 24 saat sonra astar uygulamasý
yapýlýr.
Uygulama:
· Toz formdaki Bostik ClimaTech Deco 20 Sistem Dekoratif Kaplamasý,
temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile
dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene
kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi
min. 5 dk. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip,
tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Taze harç 30 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr.
· Bostik ClimaTech Deco 20 Sistem Dekoratif Kaplamasý mala yardýmý
ile yüzeye uygulanýr.
· Sýva daha kurumadan, plastik bir mala ile yüzeyinde perdahlanarak
tekstür oluþturulur.
· Kuruduktan sonra isteðe uygun ve solvent içermeyen bir dýþ cephe
boyasý ile boyanýr.
· Geniþ cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurarak
uygulama yapýlmalýdýr.
· Cephede zorunlu bitiþ gereken noktalarda, koruyucu bir bant ile
mutlaka sýnýrlar belirlenerek uygulama yapýlmalýdýr.
· Son kat kaplamalarýn uygulamasý esnasýnda, olumsuz hava
koþullarýndan dolayý çabuk kurumasý engellenmelidir.
Uygulama Sonrasý Bakým:
· Süratli ve saðlýksýz kurumayý önlemek için sýva yapýlan yüzeyler
doðrudan güneþ ile temastan, sert rüzgar, dolu ve don gibi aðýr
hava þartlarýndan korunmalýdýr.
· Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde
edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa
zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün)
iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (boya vb ) ile yapýlan
uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir.
Sarfiyat:
Yaklaþýk 2,5 - 3,0 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kglýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
Depolama:
· Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Max. 2 mm
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BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

ClimaTech Decorim RollPlast
Kalýn Rulo Sýva
Ürün Tanýmý:
Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye
edilerek hazýrlanmýþ, akrilik kopolimer esaslý, mükemmel örtücülüðe
sahip, atmosfer koþullarýna, hava kirliliðine ve UVye dayanýklý, su
itici özellikte, mat tonda, kullanýma hazýr, rulo ile kullanýma uygun
kalýn grenli desenli dýþ cephe sývasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Mineral esaslý yüzeylerde,
· Dýþ cephe ýsý yalýtým sistemleri üzerinde.
Özellikler:
· Dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Solmaz.
· Sürtünme, ovalama ve darbelere dayanýklýdýr.
· Tiksotroptur.
· Su buharý geçirgenliðine sahiptir.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.503/1
Teknik Veriler:
Renk Koleksiyonu
Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,8 ± 0,2

Ýlk Kuruma Süresi (saat)

~2

Tam Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Uygulama Sonrasý Bakým:
Tam kurumasýný tamamlamamýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan
güneþ ýþýðýna, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri),
yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.
Sarfiyat:
2 mm kalýnlýk için yaklaþýk 2,0 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kglýk plastik kovada.
Depolama:
· Orijinal ambalajlar suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3 - 4 gün
önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir.
· Gazbeton ve brüt beton gibi anhidrit içerikli, sývý emme özelliði
yüksek olan yüzeylerde astar kullanýlmasý tavsiye edilir.
· Uygulama öncesinde, yüzeyin Bostik DecoPrim ile en az 24 saat
önceden astarlanmalýdýr.

2 kg / m2

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012
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Uygulama:
· Kullanýma hazýr Bostik ClimaTech Decorim RollPlast yüzeye rulo ile
uygulanýr.
· Uygulama esnasýnda ara verilmemesi ve süreklilik esas olmalýdýr.
Ek yerlerinin oluþmasý halinde maskeleme bandý ile ayrým yapýlmalýdýr.
· Uygulama tek katta ve homojen olacak þekilde tamamlanmalýdýr.
· Ürünün yoðunluk miktarý ve kuruma süresi eklenecek su miktarýna
göre deðiþir.
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ClimaTech DecoPrim
Kaplama Astarý
Ürün Tanýmý:
Çevre dostu çeþitli kimyasal katký maddeleri ve polimerler ile takviye
edilerek hazýrlanmýþ, akrilik kopolimer esaslý, mükemmel yapýþma ve
örtücülük özelliðine sahip, kullanýma hazýr, beyaz renkli dýþ cephe
astarýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Tüm mineral esaslý alt zeminlerde,
· Ýç ve dýþ cephelerde.
Özellikler:
· Kirlenme ve lekelenmeleri önler.
· Sarfiyatý azaltýr.
· Yapýþmayý artýrýr.
· Üst kaplamanýn ömrünü uzatýr.
· Daha homojen ve muntazam doku ve desen elde edilmesini saðlar.
Sarfiyat:
Yaklaþýk 100 ml / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
15 ltlik plastik kovada.
Depolama:
· Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr.
· + 5ºCnin üzerinde, direkt gün ýþýðýna maruz kalmayacak þekilde,
serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
· Üst üste 3 kovadan fazla istiflenmemelidir.
· Açýlmýþ bidonun aðzý derhal kapatýlmalýdýr, aðzý açýk unutulmuþ
bidonlar imha edilmelidir.
· Depolama ömrü açýlmamýþ ambalajýnda maksimum 12 aydýr.

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.
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100 ml / m2

6

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

DeCo Color Collection
Renk Koleksiyonu

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Bostik DeCo Color Collection, uzun yýllara dayanan deneyim, bilgi birikimi ve iklim koþullarýna göre seçilmiþ, günümüz moda renk
ve trendlerine hitap eden en seçkin 160 renkten oluþmaktadýr.
Bu koleksiyonda yer alan tüm renklerle elde edilen Bostik Colorim serisindeki tüm ürünler UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr, solmaz ve zaman
içerisinde renk deðiþimine uðramaz.
Bu koleksiyonda yer alan tüm renkler için, gerçek numuneler üzerinden laboratuar ortamýnda ve uygulama yapýlmýþ orijinal cepheler
üzerinde, EN Normlarýna uygun olarak çeþitli testler ve kontroller yapýlmýþtýr. Bu test ve denemeler sonucunda her renk için ayrý bir
Renk Açýklýk Deðeri (Lightness Chroma Hue - LCH) tanýmlanmýþtýr.
LCH deðeri 25in altýnda olan renklerin, ulusal ve uluslararasý kanunlar ve yönetmelikler gereði ve ayrýca mimari ve görsel dizayna
olumsuz etkilerinden dolayý dýþ cephenin tümünde kullanýlmasý tavsiye edilmez. Bu tür koyu renk tonlar ancak pencere içlerinde,
kat silmelerinde, dekoratif yapý elemanlarý vb. üzerinde tüm cepheye oranla küçük yerlerde, cepheye hareket getirmesi amacýyla
tercih edilmelidir. Aksinin tercih edilmesinde oluþabilecek durumlardan Bostik sorumlu tutulamaz.
Kartelada yer alan renk tonlarý sadece yol gösterici nitelikte olup; orijinal renk ile birebir uyuþma garanti edilemez. Renk tonunun
belirlenmesi için uygulama öncesinde "renk numunesi" talep edilmesini ve yüzeyde numune yapýlarak arzu edilen rengin tayin edilmesini
tavsiye ederiz.
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Subasman Baþlangýç Profili
Alüminyum Subasman Profili
Ürün Tanýmý:
Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman
baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek enerji tasarruf sisteminin
stabilitesini artýrýr. Düzgün, muntazam, ipinde ve gönyesinde uygulama
yapýlmasýný saðlar. Montaj seti ile monte edilmesini tavsiye ederiz.
Alternatif Kalýnlýklar:
33 mm, 43 mm, 53 mm, 63 mm, 83 mm, 103 mm
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 10 adet, 25 mt / bað.

Baþlangýç Profili - Termik
Subasman Profili Ýçin Termik Parça
Ürün Tanýmý:
Subasman baþlangýç profilleri ve enerji tasarruf sistemleri dahilinde
kullanýlan, son kat kaplamalar arasýnda termal gerilmeler sonucunda
oluþabilecek çatlamalarý engellemek için kullanýlan pvcden mamul
fileli termik parçadýr.
Her kalýnlýktaki su basman profili için uygundur.
Standart tiptedir.
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 15 adet, 37,5 mt / bað.

Montaj Seti
ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Subasman Profili Ýçin Montaj Seti
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Ürün Tanýmý:
Subasman baþlangýç profillerinin yerinde ve muntazam monte
edilmesinde kullanýlan takoz ve montaj vidasýndan oluþan settir.
Ambalaj:
50 adet 5 mmlik takoz
50 adet 3 mmlik takoz
100 adet montaj vidasý, set halinde.

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

Kapama Profili
Alüminyum Kapama Profili
Ürün Tanýmý:
Alüminyumdan mamul, bitiþik nizam yapýlarýn yan kapamalarýnda ve
teras - parapet kapamalarýnda kullanýlan enerji tasarruf sistemleri
için yan kapama profilidir.
Alternatif Kalýnlýklar:
43 mm, 53 mm, 63 mm, 83 mm, 103 mm
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 10 adet, 25 mt / bað.

AluKonsol
Alüminyum Konsol Profili - Filesiz
Ürün Tanýmý:
Alüminyumdan mamul (0,40 mm et kalýnlýðý, 50 mm bant geniþliði)
damlalýklý, filesiz konsol profilidir. Balkon, saçak, konsol çýkmalarýnda
yaðmur etkisi ile oluþabilecek kabarmalarý önler.
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 20 adet, 50 mt / bað.

PVCKonsol
PVC Konsol Profili - Fileli

Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 10 adet, 25 mt / bað.

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012
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Ürün Tanýmý:
PVCden mamul (23 mm x 23 mm fileli) damlalýklý, fileli konsol profilidir.
Balkon, saçak, konsol çýkmalarýnda yaðmur etkisi ile oluþabilecek
kabarmalarý önler.
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Alu 90
Alüminyum Köþe Profili - Filesiz 90°
Ürün Tanýmý:
Alüminyumdan mamul (0,40 mm et kalýnlýðýnda, 25 mm x 25 mm
kanat açýklýðýnda), filesiz, yüzeyi pürüzlü (fish - skin) 90° köþe profilidir.
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 50 adet, 125 mt / bað.

Alu 135
Alüminyum Köþe Profili - Filesiz 135°
Ürün Tanýmý:
Alüminyumdan mamul (0,40 mm et kalýnlýðýnda, 25 mm x 25 mm
kanat açýklýðýnda), filesiz 135° köþe profilidir.
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 50 adet, 125 mt / bað.

PVC Ark Profili
ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

PVC Ark Profili - Filesiz
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Ürün Tanýmý:
PVCden mamul radyuslu kenarlarda kullanýlan filesiz köþe profilidir.
Ambalaj:
3 mt boyunda, 20 adet, 60 mt / bað.

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

AluMesh 90
Alüminyum Köþe Profili - Fileli 90°
Ürün Tanýmý:
Alüminyumdan mamul (0,40 mm et kalýnlýðýnda, 10 cm x 15 cm fileli)
fileli 90° köþe profilidir.
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 50 adet, 125 mt / bað.

PVCMesh 90
PVC Köþe Profili - Fileli 90°
Ürün Tanýmý:
PVCden mamul (10 cm x 15 cm fileli), fileli 90° köþe profilidir.
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 25 adet, 62,5 mt / bað.

MultiMesh
Çok Açýlý Profil - Fileli
Ürün Tanýmý:
PVCden mamul, fileli, 90° haricindeki tüm açýlý köþelerde kullanýma
uygun köþe profilidir.
Ambalaj:
50 mt / rulo.

Profilsiz Köþe Filesi
Ürün Tanýmý:
Profilsiz (90 mm x 110 mm kanat açýklýðýnda) köþe filesidir.
Ambalaj:
2,6 mt boyunda, 50 adet, 130 mt / bað.

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012
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SüperMesh
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Doðrama Profili
Kapý Pencere Doðrama Profili
Ürün Tanýmý:
Kendinden yapýþkanlý bandý olan, kapý pencere doðramalarý arasýndan
hava ve su sýzdýrmazlýðýný saðlayan, ayný zamanda enerji tasarruf
sistemleri uygulamalarý esnasýnda cam ve çerçevelerin kirlenmesini
engelleyen tekstil donatýlý profildir.
Ambalaj:
2,6 mt boyunda, 50 adet, 130 mt / bað.

Sýzdýrmazlýk Bandý
Genleþen Bant
Ürün Tanýmý:
Poliüretan yumuþak köpükten mamul, kendinden yapýþkanlý, orjinal
ambalajýndayken sýkýþtýrýlmýþ, açýldýðýnda genleþen, yapýþtýrýldýðý
yüzeyde hava ve su sýzdýrmazlýðý saðlayan dolgu bandýdýr.

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Ambalaj:
7,5 mt boyunda, 8 adet, 60 mt / kutu.
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BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

U - Form Profili
Dilatasyon Profili - 180°
Ürün Tanýmý:
Hem yüz (180°C) dilatasyon sistemleri için genleþme derzlerinde
kullanýlan su ve hava sýzýntýsýný engelleyen tekstil donatýlý dilatasyon
profilidir.
25 mm geniþliðindeki derzlere kadar uygulanabilir.
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 25 adet, 62,5 mt / bað.

V - Form Profili
Dilatasyon Profili - 90°
Ürün Tanýmý:
Dik köþe oluþuran (90°C) dilatasyon sistemleri için genleþme
derzlerinde kullanýlan su ve hava sýzýntýsýný engelleyen tekstil donatýlý
dilatasyon profilidir.
25 mm geniþliðindeki derzlere kadar uygulanabilir.
Ambalaj:
2,5 mt boyunda, 25 adet, 62,5 mt / bað.

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012

175

Uygulama
Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemleri subasman baþlangýç profilinin doðru,
yerinde, ipinde ve gönyesinde monte edilmesi ile baþlar. Montaj için montaj seti
elemanlarý kullanýlmalýdýr. Üzerine inþa edilecek sistemin performansý ve durabilitesi
subasman baþlangýç profilinin düzgünlüðü ile eþdeðerdir.

Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemleri dahilinde kullanýlan çimento esaslý
yapýþtýrýcý, sýva ve dekoratif kaplama ürünleri temiz bir kap içerisinde belirli miktar
temiz su üzerine yavaþ yavaþ boþaltýlarak, düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmý ile
topaksýz ve homojen bir karýþým elde edilene kadar karýþtýrýlmalýdýr.

Hazýrlanan yapýþtýrma harcý ýsý yalýtým plakasý arkasýna çerçeve ve 3 öbek metodu
ile uygulanmalý ve bu sayede %40lýk bir yapýþma alaný saðlanmalýdýr. Yapýþtýrma
iþlemi subasman baþlangýç profilinden baþlayarak yukarý doðru devam etmelidir.

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemleri dahilinde kullanýlan ýsý yalýtým plakalarý
aþaðýdan yukarýya doðru þaþýrtmalý (düþey derzleri ayný hizaya gelmeyecek þekilde)
ve kenar - köþe birleþim yerlerinde de kilitleme - kenetleme yapacak þekilde birbiri
üzerine bindirilerek alt yüzeye yapýþtýrýlmalýdýr.
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Yapýþtýrma iþlemi tamamlandýktan sonra gerekli kuruma süresi beklenmeli ve baþta
levha birleþim köþelerine olmak üzere, levha ortalarýna da birer adet gelecek þekilde
dübelleme iþlemi yapýlmalýdýr. Dübelleme, m2de en az 6 adet olacak þekilde
dübelleme ve rüzgar yükünü karþýlamak amacý ile kenar kýsýmlarda dübel sýklaþtýrýlmasý
yapýlmalýdýr.

Bostik Punch ile açýlan dübel yuvalarý, dübellemeden sonra Bostik ClimaTech
PL 206 ile sývanmalý ve doldurulmalýdýr. Ancak bu sayede düzgün ve muntazam,
her yerde eþit kalýnlýða sahip fileli sýva katý elde edilir.

Uygulama

Fileli sýva katý teþkilinden önce, fileli / filesiz köþe profilleri, kapý / pencere kenarlarýna
diagonal ek donatýlar ve doðrama profilleri monte edilmelidir.

Tüm ek donatýlar ve profiller monte edildikten sonra fileli sýva katý teþkil edilmelidir.
10 mm taraklý mala ile yüzeye yayýlan Bostik ClimaTech PL 206 sýva harcý içerisine
Bostik Mesh160 sýva filesi yavaþ yavaþ gömülmelidir.

Düz çelik mala yardýmý ile sýva katý yüzeyi tek bir iþlemde perdahlanmalý ve
düzeltilmelidir. Bostik ClimaTech Enerji Tasarruf Sistemleri dahilindeki fileli sýva katý
tek bir iþlemde, taraklý mala yardýmý ile oluþturulmalýdýr. Ancak bu sayede düzgün,
muntazam ve her yerde eþit sýva kalýnlýðýna sahip bir fileli sýva katý elde edilmiþ olur.

Fileli sýva katý teþkilinden sonra astar uygulamasýna geçmeden önce gerekli kuruma
süresi beklenmelidir. Bostik ClimaTech DecoPrim astar ile astarlanmýþ yüzeylerde
yapýþma mükemmel olur, malzeme sarfiyatý azalýr. Üst katmana uygulanacak dekoratif
kaplamanýn performansý ve durabilitesi artar.

Tercih edilen dekoratif kaplamaya tirfil mala yardýmý ile arzu edilen doku ve desen
verilmelidir.

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

Astar uygulamasýndan en az 24 saat sonra dekoratif kaplama uygulamasýna
baþlanmalýdýr. Dekoratif kaplama için kendinden renkli kullanýma hazýr, ýslak Bostik
Decorim kaplamalar veya çimento esaslý kuru kaplama Bostik ClimaTech Deco 20
düz çelik mala yardýmý ile yüzeye yayýlýr.
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Meister MY
Mantolama Yapýþtýrýcýsý
Ürün Tanýmý:
Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ,
su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým
plakalarýnýn mineral esaslý yüzeyler üzerine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlan
çimento esaslý yapýþtýrma harcýdýr.

· Taze harç 20 - 25 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr. Eðer bu süre
aþýlmýþ ise, harç hem yüzeyden hem de plakadan kazýnmalý, yerine
taze yapýþtýrma harcý kullanýlmalýdýr.
· Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý, ýsý yalýtým levhalarýnýn arka
yüzeyine uygulanýr.
· Noktasal uygulamada, ýsý yalýtým levhasýnýn 4 köþesi ve ortasýna
olmak üzere 3 noktaya (çerçeve ve 3 öbek metodu) uygulanýr. Isý
yalýtým plakasýnýn minimum %40ýnýn yapýþtýrma harcýyla kaplanmasýna
dikkat edilmelidir.
· Ýpinde olan tam düzgün yüzeylerde taraklama ile yüzeysel yapýþtýrma
yapýlabilir.
· 8 mm diþli mala ile ýsý yalýtým plakasý arkasýnýn tümünün yapýþtýrma
harcý ile kaplanmasý tercih edilir. Uygulama sýrasýnda levha
kenarlarýndan itibaren 5 mm boþluk kalmasýna dikkat edilmelidir.
· Isý yalýtým plakalarý arasýndaki derzlere Meister MY Mantolama
Yapýþtýrýcýsý taþýrýlmamalýdýr. Belirtildiði þekilde yapýþtýrma harcý
uygulanmýþ olan yalýtým plakalarý bastýrýlarak itinalý bir þekilde uygulama
yüzeyine yapýþtýrýlýr.
· Isý yalýtým plakalarý arasýnda kalabilecek 2 mmye kadar olan ince
boþluklar, Bostik GunFoam Poliüretan Köpük ile, daha geniþ boþluklar
ise ýsý yalýtým plakasýnýn kendisi ile doldurulmalýdýr.
· Isý yalýtýmý plakalarýnýn ayrýca dübellenmesi tavsiye edilir. Çok katlý
yüksek binalarda rüzgar yükünü hesap ederek dübel
sýklaþtýrmasý yapýlmalýdýr.
· Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý ile uygulama yapýlmasýndan
48 saat sonra ýsý yalýtým plakalarý üzerine dübelleme yapýlabilir.

Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ mekanlarda,
· Duvar ve tavanlarda,
· Yatayda ve düþeyde.
Özellikler:
· Dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Dona, suya, sürekli neme ve aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr.
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir.
· Yüksek mukavemetlidir.
· Yanmaz.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.480
Teknik Veriler:
dmax (mm)

1

Renk

Gri

Uygulanabilir Kalýnlýk (mm)

15

Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,5 ± 0,2

Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Kapta Bekleme Süresi (dakika)

60 - 120

Çalýþma Süresi (dakika)

20 - 25

Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³8

Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

Uygulama Sonrasý Bakým:
Taze yapýþtýrýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü
hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri), yaðmur ve don
gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.
Sarfiyat:
Yaklaþýk 4,0 - 5,0 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.

³3
2

Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm )

³ 0,5

Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için)

6 ~ 7 lt

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Ambalaj:
25 kglýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Tamir gerektiren zeminler, yapýþtýrýcý uygulanmadan en az 3 ~ 4 gün
önce özel tamir ve dolgu harçlarý ile doldurulmalý ve tesviye edilmelidir.
· Gazbeton, alçý sýva, alçý panel ve anhidrit esaslý, sývý emme özelliði
yüksek olan yüzeyler uygulama öncesinde astarlanmalýdýr.

Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Uygulama:
· Toz formdaki Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý, temiz ve belirtilen
miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine
boþaltýlarak topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir
karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr.
Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk.
homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.

7
Lt.

Max.15 mm

5 kg / m2

20

1
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Depolama:
· Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
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Meister MS
Mantolama Sývasý
Ürün Tanýmý:
EPS ve XPS ýsý yalýtým levhasý üzerine sýva yapmak için kullanýlan,
eski ve yýpranmýþ sývalý yüzeylerin tamirinde, sýva fileli uygulama için
ideal, mineral esaslý, polimer katkýlar içeren, su itici özelliðine sahip,
çimento esaslý mantolama sývasýdýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ cephelerde,
· Tavan ve duvarlarda,
· Isý yalýtým sistemlerinin tamamlayýcýsý olarak fileli sýva teþkilinde,
· Eskimiþ ve yýpranmýþ sývalý cephelerin takviyesinde.
Özellikler:
· Plastik kývamlýdýr, kolay uygulanýr.
· Çatlaksýz kurur.
· Çimento esaslý olduðundan mükemmel su buharý geçirgenliðine
sahiptir.
· Dekoratif sývalara, yeni uygulanacak her tip kaba ve ince sývalara,
uzun ömürlü ve güvenli sývalý bir alt zemin oluþturmada kullanýlýr.
· Yanmaz.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.476
Teknik Veriler:
dmax (mm)

1

Renk

Gri

Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,5 ± 0,2

Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Kapta Bekleme Süresi (dakika)

60 - 120

Çalýþma Süresi (dakika)

20 - 25

Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³8

Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

³3

Levha Üzerinde Yapýþma Muk. (28 gün) (N / mm2)

³ 0,10

Uygulama Sonrasý Bakým:
· Taze sýva yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý,
güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35°C üzeri), yaðmur ve
don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr.
· Sýva yapýlan yüzey üzerine uygulanacak olan her tür çalýþma, ancak
sýva tamamen kuruduktan ve sýva yüzeyi en dayanýklý hale geldikten
sonra, yani hava sýcaklýðýna baðlý olarak 3 ila 7 gün sonra yapýlmalýdýr.

Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için)

5,5 - 6,0 lt

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

TS EN 1062-1 göre sýnýflandýrýlmýþtýr.
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Kuru Film Kalýnlýðý

E5

Tane Büyüklüðüne Göre

S3

Su Buharý Aktarým Hýzý

V1

Su Aktarým Hýzý

W2

Çatlak Örtme Özelliði

A0

Karbondioksit Geçirgenliði

C0

Küf Geliþimine Direnç

K2

TS EN 998 -1e göre sýnýrlandýrma: GP, CS IV, W0, A1
Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
Üzerine uygulama yapýlacak olan ýsý yalýtým plakalarýnýn düzgün ve
saðlam sabitlenmiþ olmasýna, levha aralarýnda boþluk olmamasýna
dikkat edilmelidir.

6
Lt.

Uygulama:
· Toz formdaki Meister MS Mantolama Sývasý, temiz ve belirtilen
miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine
boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli
bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk. olmalýdýr.
Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk.
homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Taze harç 20 - 25 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr.
· Meister MS Mantolama Sývasý mala yardýmý ile yüzeye 10 mm
diþli mala yardýmýyla sývanýr.
· Fileler harç sürülmüþ yüzeye gömülür, filelerin birleþim yerlerinde
yaklaþýk 10 cm üst üste gelecek þekilde bindirme yapýlýr. (Filelerin
üzeri Meister MS Mantolama Sývasý ile kaplanarak sýva yüzeyinin
içine dokularý görünmeyecek þekilde gömülürler) ve yüzey düz çelik
mala ile perdahlanarak düzeltilir.
· Meister MS Mantolama Sývasý maks. 5 mm kalýnlýkta uygulanýr.
· Eski ve yýpranmýþ cephelerin tamiratýnda boya uygulamasý öncesinde
Meister MS Mantolama Sývasý, fileli veya filesiz olarak yaklaþýk
6 - 7 mm arasý kalýnlýkta uygulanýr.
· Geniþ cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurarak
uygulama yapýlmalýdýr.
· Cephede zorunlu bitiþ gereken noktalarda, file üzeri temiz býrakýlýr
ve daha sonra ek yerinden devam edilir.
· Kapta kurumuþ Meister MS Mantolama Sývasý karýþýmýna tekrar
su, kuru harç, vb malzemeler katýlmamalý ve kullanýlmamalýdýr.

Sarfiyat:
Isý yalýtým levhasý üzerine 4 - 5 mm kalýnlýkta uygulama için
4 - 5 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kglýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
Depolama:
· Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Max. 5 mm

5 kg / m2

2
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Meister DSA
Dekoratif Sýva Astarý
Ürün Tanýmý:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslý þeffaf beyaz renkli astar.
Kullanýldýðý Yerler:
Yapýlarýn özellikle emiciliði yüksek yüzeylerinde, Meister Mantolama
Sývasý, MS üstüne ve Meister Dekoratif Sýva altýna su ve nem
geçirmezliðini saðlamak ve Meister Dekoratif Sýva DES tüketimini
azaltmak amacýyla dýþ cepheler için kullanýlýr.
Özellikler:
· Astar uygulamaya hazýr haldedir.
· Dolgu maddesi bulundurmamasý nedeniyle yüzeye çok iyi
nüfuz ederek yüzeydeki koruyuculuk özelliðini artýrýr.
· Yüzeyin emicliðini azaltarak Meister Dekoratif Sýva DES 20 ve
DES 15 sarfiyatýný azaltýr.
· Saðlam bir zemin hazýrlayarak Dekoratif Sývanýn Mantolama Sývasýna
iyi yapýþmasýný saðlar.
· 1 - 2 saatte kurur, 24 saatte sertleþir.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.503/1

Depolama:
· Dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr.
· +5ºCnin üzerinde, direkt gün ýþýðýna maruz kalmayacak þekilde,
serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
· Üst üste 3 kovadan fazla istiflenmemelidir.
· Açýlmýþ bidonun aðzý derhal kapatýlmalýdýr, aðzý açýk unutulmuþ
bidonlar imha edilmelidir.
· Depolama ömrü açýlmamýþ ambalajýnda maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Sarfiyat:
Yaklaþýk 100 ml / m² = 150 gr / m².
Ambalaj:
15 ltlik plastik kovalarda.

6

BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
ederiz. Ýþbu teknik bülten, yenisi yayýnlanýncaya kadar geçerlidir. BOSTÝK teknolojik geliþmeler doðrultusunda ürünlerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. 01 / 2012
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100 ml / m2
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Meister DES 20
Son Kat Dekoratif Kaplama
Ürün Tanýmý:
Meister DES 20 Son Kat Dekoratif Kaplama, mineral bazlý, içerinde
polimer katkýlar içeren, iç ve dýþ mekanda, boyaya hazýr yüzey
oluþturan, çimento esaslý, beyaz renkli, 2 mm kalýnlýkta son kat
dekoratif kaplamadýr.
Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ cephelerde,
· Tavan ve duvarlarda,
· Brüt beton yüzeylerde.
Özellikler:
· Suya, dona, neme ve aðýr hava þartlarýna karþý dayanýklýdýr.
· Kolay uygulanýr.
· Yapýþma kabiliyeti yüksektir, brüt yüzeyler de dahil olmak üzere
çimento esaslý yüzeylere çok iyi yapýþýr.
· Nefes alýr, buharlaþmaya izin vererek mekan içindeki nem oranýný
düzenli tutar.
· Boyaya hazýr yüzey oluþturur.
· Yanmaz.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.476/A
Teknik Veriler:
dmax (mm)

2

Renk

Beyaz

Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,8 ± 0,2

Kapta Bekleme Süresi (dakika)

~ 30

Çalýþma Süresi (dakika)

20 ~ 25

Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)
2

³ 10

Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm )

³2

Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için)

5,0 - 5,5 lt

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ

TS EN 1062-1 göre sýnýflandýrýlmýþtýr.
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Kuru Film Kalýnlýðý

E5

Tane Büyüklüðüne Göre

S4

Su Buharý Aktarým Hýzý

V1

Su Aktarým Hýzý

W1

Çatlak Örtme Özelliði

A0

Karbondioksit Geçirgenliði

C0

Küf Geliþimine Direnç

K2

· Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
· Verilen deðerler dýþ ortam uygulama ýsýsý düþtükçe yükselir, çalýþma
ýsýsý arttýkça azalýr.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.

5
Lt.

· Brüt beton yüzeyler uygulama öncesinde astarlanmalýdýr.
· Çok emici olan veya parlatýlmýþ olan beton yüzeylerde aderans
köprüsü amacý ile Meister DSA astar kullanýlmasý tavsiye edilir.
· Gazbeton veya gözenekli tuðlalý yüzeyler önceden astarlanmalýdýr.
· Sýva katýnýn kurumasýný takiben en az 24 saat sonra astar uygulamasý
yapýlýr.
Uygulama:
· Toz formdaki Meister DES 20 Son Kat Dekoratif Kaplama, temiz
ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir
kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük
devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk.
olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar
2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Taze harç 30 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr.
· Meister DES 20 Son Kat Dekoratif Kaplama mala yardýmý ile
yüzeye uygulanýr.
· Sýva daha kurumadan, plastik bir mala ile yüzeyinde perdahlanarak
tekstür oluþturulur.
· Kuruduktan sonra isteðe uygun ve solvent içermeyen bir dýþ cephe
boyasý ile boyanýr.
· Geniþ cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurarak
uygulama yapýlmalýdýr.
· Cephede zorunlu bitiþ gereken noktalarda, koruyucu bir bant ile
mutlaka sýnýrlar belirlenerek uygulama yapýlmalýdýr.
· Son kat kaplamalarýn uygulamasý esnasýnda olumsuz hava
koþullarýndan dolayý çabuk kurumasý engellenmelidir.
Uygulama Sonrasý Bakým:
· Süratli ve saðlýksýz kurumayý önlemek için sýva yapýlan yüzeyler
doðrudan güneþ ile temastan, sert rüzgar, dolu ve don gibi aðýr
hava þartlarýndan korunmalýdýr.
· Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde
edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa
zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün)
iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (boya vb ) ile
yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir.
Sarfiyat:
Yaklaþýk 2,5 - 3,0 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.
Ambalaj:
25 kglýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).
Depolama:
· Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Max. 2 mm
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BOSTÝK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve / veya nasýl kullanýlacaðýna iliþkin öneriler dýþýnda ve / veya hatalý kullanýlmasý durumunda BOSTÝK sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde Satýþ Genel Hususlarýnýn incelenmesini tavsiye
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Meister DES 15
Son Kat Dekoratif Kaplama
Ürün Tanýmý:

Meister DES 15 Son Kat Dekoratif Kaplama, mineral bazlý, içerinde
polimer katkýlar içeren, iç ve dýþ mekanda, boyaya hazýr yüzey oluþturan,
çimento esaslý, beyaz renkli, 1,5 mm kalýnlýkta son kat dekoratif kaplamadýr.

· Çok emici olan veya parlatýlmýþ olan beton yüzeylerde aderans
köprüsü amacý ile Meister DSA astar kullanýlmasý tavsiye edilir.
· Gazbeton veya gözenekli tuðlalý yüzeyler önceden astarlanmalýdýr.
· Sýva katýnýn kurumasýný takiben en az 24 saat sonra astar uygulamasý
yapýlýr.

Kullanýldýðý Yerler:
· Ýç ve dýþ cephelerde,
· Tavan ve duvarlarda,
· Brüt beton yüzeylerde.

Uygulama:
· Toz formdaki Meister DES 15 Son Kat Dekoratif Kaplama, temiz
ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir
kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük
devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dk.
olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip tekrar
2 dk. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr.
· Taze harç 30 dakika içerisinde kullanýlmalýdýr.
· Meister DES 15 Son Kat Dekoratif Kaplama mala yardýmý ile
yüzeye uygulanýr.
· Sýva daha kurumadan, plastik bir mala ile yüzeyinde perdahlanarak
tekstür oluþturulur.
· Kuruduktan sonra isteðe uygun ve solvent içermeyen bir dýþ cephe
boyasý ile boyanýr.
· Geniþ cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurarak
uygulama yapýlmalýdýr.
· Cephede zorunlu bitiþ gereken noktalarda, koruyucu bir bant ile
mutlaka sýnýrlar belirlenerek uygulama yapýlmalýdýr.
· Son kat kaplamalarýn uygulamasý esnasýnda olumsuz hava
koþullarýndan dolayý çabuk kurumasý engellenmelidir.

Özellikler:
· Suya, dona, neme ve aðýr hava þartlarýna karþý dayanýklýdýr
· Kolay uygulanýr.
· Yapýþma kabiliyeti yüksektir, brüt yüzeyler de dahil olmak üzere
çimento esaslý yüzeylere çok iyi yapýþýr.
· Nefes alýr, buharlaþmaya izin vererek mekan içindeki nem oranýný
düzenli tutar.
· Boyaya hazýr yüzey oluþturur.
· Yanmaz.
· Bayýndýrlýk Poz no: 04.476/A
Teknik Veriler:
dmax (mm)

1,5

Renk

Beyaz

Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,5 ± 0,2

Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt)

1,7 ± 0,2

Kapta Bekleme Süresi (dakika)

~ 30

Çalýþma Süresi (dakika)

20 ~ 25

Kuruma Süresi (saat)

~ 24

Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm2)
2

Uygulama Sonrasý Bakým:
· Süratli ve saðlýksýz kurumayý önlemek için, sýva yapýlan yüzeyler
doðrudan güneþ ile temastan, sert rüzgar, dolu ve don gibi aðýr
hava þartlarýndan korunmalýdýr.
· Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde
edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa
zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün)
iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (boya vb ) ile
yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý
gereklidir.

³ 10

Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm )

³2

Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için)

5,0 - 5,5 lt

Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý

+ 5°C ile + 35°C arasý

Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý

- 25°C ile + 80°C arasý

Sarfiyat:
Yaklaþýk 2,0 - 2,5 kg / m².
Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat
kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz.

TS EN 1062-1 göre sýnýflandýrýlmýþtýr.
Kuru Film Kalýnlýðý

E5

Tane Büyüklüðüne Göre

S4

Su Buharý Aktarým Hýzý

V1

Su Aktarým Hýzý

W1

Çatlak Örtme Özelliði

A0

Karbondioksit Geçirgenliði

C0

Küf Geliþimine Direnç

K2

Ambalaj:
25 kglýk kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

· Teknik bilgiler, + 20°C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi
oranýna göre elde edilen yaklaþýk verilerdir.
· Verilen deðerler dýþ ortam uygulama ýsýsý düþtükçe yükselir, çalýþma
ýsýsý arttýkça azalýr.
Uygulama Öncesi Hazýrlýk:
· Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici
yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar
uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr.
· Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta
olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir.
· Brüt beton yüzeyler uygulama öncesinde astarlanmalýdýr.

5
Lt.

Güvenlik Önlemleri:
Genel inþaat yapým kurallarý ve güvenlik önlemleri gereðince, uygulama
esnasýnda, Genel Hususlarda tanýmlý Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarýna
dikkat edilmelidir.

Max.1,5 mm

2,5 kg / m2
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Depolama:
· Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý
korunmalýdýr.
· Ahþap paletler üzerinde, +10 °C ile +25 °C arasýndaki serin, kuru ve
nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir.
· Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta
tüketilmelidir.
· Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.
· Yukarýda belirtilmiþ olan muhafaza koþullarýna uyulmasý kaydýyla
depolama ömrü maksimum 12 aydýr.
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