
TDS-190/00-020519 
 

DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti 
Gürsu Organize San.Bölg. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE 

Tel : (+90) 373 01 83   www.bars-global.com  info@bars-global.com 

 PROBITUFIX 
190                                             

Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım          

Malzemesi - Solvent Bazlı 
                     

    

 
GENEL BİLGİ: 

Modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek bileşenli, elastik bir su yalıtım malzemesidir. 
Yapısındaki solventin buharlaşmasından sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir 
şekilde yapışarak suya ve neme karşı elastik ve dayanıklı bir tabaka oluşturur.  
 
ÖZELLİKLER: 

Çok elastiktir.  Ekonomiktir, kullanıma hazırdır. Her türlü yüzeye mükemmel yapışır. 
Eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı sağlar.  Pozitif su basıncına dayanıklıdır.  Kalıcı 
elastikiyeti vardır, kılcal çatlakları kapatır.  Soğuk uygulamalıdır, kısa sürede kurur. 
Düşey yüzeylerde sarkma ve akma yapmaz. 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
 
Kimyasal Yapı Bitüm  /solvent bazlı 
Görünüm / Renk Likit /kahverengi 
Kuru Film Rengi Siyah  
 
PERFORMANS: 

Görünüş Siyah renkli solüsyon Sıvı Yoğunluk ~ 0,98 kg/lt  
Uygulama Sıcaklığı +5°C ile +35°C arası  
Katı Madde Oranı ~ %65 Yumuşama Sıcaklığı +86˚C  
Kuruma Süresi Dokunma: 20 dakika İlk Kuruma: 2 saat Son Kuruma: 24 Saat Test: 2 
gün 
 
 
 
 
 
 
Bu değerler firmamızda 23°C, %50 bağıl nemde yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde 
edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. 
Şantiye ortamındaki sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey  ve alanları çeşitlilik arz 
edeceğinden değerler değişebilir. 
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KULLANIM ALANLARI: 
 Dış mekânlarda, Yatay ve düşey yüzeylerde, Temel, mahzen, bodrum gibi binaların alt 
katlarında, İstinat ve perde duvarlarında,  Teras yalıtımlarında oluk yalıtımında kaplama 
altına kullanılır.  
 
 
UYGULAMA TALİMATI: 
 
Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya 
PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS İLE en az 24 saat önceden onarılmalı.  
 Soğuk uygulanır.  Malzeme düşük devirli bir mikser ile homojen hale gelinceye kadar 
karıştırılıp, yüzeye bitüm fırçası, rulo, mala veya püskürtme makinesi ile iki kat uygulanır.  
Hava koşullarına bağlı olarak 2 saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. 
Her kat uygulama arasında 24 saat beklenmesi tavsiye edilir.  Uygulama esnasında iki kat 
arasına Su Yalıtım Filesi kullanılması tavsiye edilir. File kullanımı ürünün taşıyıcılık özelliğini 
arttırır.  Üzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karşı korunmalıdır.  Yağışlı havalarda 
ve +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır 
 
Kullanıma hazırdır. 
 
Uygulama Ekipmanı: 
El Mikseri 
Fırça 
Mala 
Püskürtme makinası 
 
 
SINIRLAMALAR: 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve 
+30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . 
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve 
uygulamadan sonra ilk  24 saat  yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır.solvent bazlı olduğu için iç mekanlarda içme suyu depolarında kullanmaya 
uygun değildir 
 
TÜKETİM: 

 500 g/m2  
AMBALAJ:  
18  KG Teneke kova 
 
 
 
 

http://www.bars-global.com/


TDS-190/00-020519 
 

DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti 
Gürsu Organize San.Bölg. Sahra cad. No:6/B Gürsu /BURSA TÜRKİYE 

Tel : (+90) 373 01 83   www.bars-global.com  info@bars-global.com 

 
 

PROBITUFIX 
190                                             

Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım 

Malzemesi - Solvent Bazlı 
 
 
 
 

 
  
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz  ve    kuru (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) ortamlarda   orijinal     ambalajında 
üretim   tarihinden   itibaren   1 yıldır.        Kullanılmadığı durumlarda    ambalajların    ağzı    
sıkıca   kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. 
 
DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
 
GÜVENLİK: 
Cilde ve göze   temas   ettirmeyiniz.  Koruyucu eldiven, gözlük, maske ve elbise kullanınız. 
Göz teması  halinde hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde 
saklayınız.  Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi ve 
tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.  Yanıcı maddeler içerdiğinden 
uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (vantilatör 
vb) kullanılmaz. Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından kapalı yerlerde kullanılması 
gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır. Ambalaj kapağını 
açık bırakmayınız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine 
uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu 
değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi 
Formunun son baskısını dikkate almalıdır.

 

http://www.bars-global.com/

