DIŇ MEKAN EPDM SIZDIRMAZLIK BANDI
DIŇ MEKAN SK SIZDIRMAZLIK BANDI
DIŇ MEKAN EPDM BUTġL SIZDIRMAZLIK BANDI
ġÇ MEKAN EPDM BUTġL SIZDIRMAZLIK BANDI

Nefes alabilen, elastik ve hava
ňartlarına dayanıklı sızdırmazlık bandı.
Sızdırmazlık Bandı Dıň:
Su geçirmez ve nefes alabilir.
• Dıň ortamdan gelen suya karňı güvenli bir
sızdırmazlık sađlar.
• Aynı zamanda iç ortamda bulunan su buharı
difüzyon kabiliyetli membran tarafından
dıňarı atılır ve böylece nemden kaynaklanan
çürümeler önlenir.
Sızdırmazlık Bandı Ġç:
Hava, su ve difüzyona kapalı:
• Nemli oda havasına karňı güvenli ňekilde
sızdırmazlık sađlar. Böylece nemden
kaynaklanan yapı hasarlarını önler.
Son derece yüksek esneklik.
• Yapı elemanlarının hareketinde optimum
güvenlik.
• Bandın esnekliđi dolayısıyla rahat çalıňma
imkanı.

Kullanım alanları:
Dıň alanlardaki boňluklarda kalıcı ve güvenli
sızdırmazlık sađlar. Ör.: Pencere pervazları,
balkon kapıları, dıň kapı eňikleri, kıň bahçeleri ve
cephe kaplamaları. Çevre yalıtımında ek yerleri
sızdırmazlıđı (1,2 mm kalınlıđındaki bant).

2a. Montaj (Kendinden yapıňkanlı olmayan
uygulama): EPDM bandı istenilen uzunlukta
kesin. EPDM sızdırmazlık bant yapıňtırıcısını
zemin üzerine uygulayın ve spatula ile sürün.
EPDM bandını zemin üzerine yapıňtırın,
baskı silindiri ile hafifçe üzerinden geçin ve
gerilimsiz bir ňekilde yapıňmasına dikkat
edin.
2b. Montaj (Kendinden yapıňkanlı uygulama):
EPDM bandını yapıňkan ňeridi ile yapı
elemanının üzerine sabitleyin. Montaha
2a‘daki gibi devam edin.
3. Sızdırmazlık bandını çerçeve veya yapı
elemanının üzerine DIN 18195 standardına
göre mekanik ňekilde sabitleyin.

Kullanım ňekli:
1. Hazırlık: Zeminler kuru, tozdan, gresten
arındırılmıň ve taňıyıcı sađlamlıđa sahip olmalıdır.

Uyarılar:
Basınç uygulayan suya karňı sızdırmazlık
sađlamaz. Bandın üzeri sıva kaplanamaz.

Hava ňartlarına karňı son derece
dayanıklı.
• Yüksek kaliteli malzeme sayesinde sürekli kalıcı
güvenli sızdırmazlık sađlanır.
• UV ıňınlarına karňı son derece dayanıklıdır.
Engebeli yüzeylerde güvenli ňekilde
uygulanabilir.
EPDM sızdırmazlık bandı yapıňtırıcı ile kombine
edilerek engebeli yapı zeminlerinde de rahatlıkla
kullanılabilir.
Bitüm malzemeleri ile uyumludur.
Kendinden yapıňkanlı uygulama:
Montajda önemli ölçüde zaman kazanılır.
Kendinden yapıňkanlı bandın tutunma gücü son
derece yüksektir.
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1,2 mm kalınlıktaki bantla uygulama:
DIN 18195 standardına uygundur. Yüksek
oranda su sızdırmazlıđı gerektiren kullanım
alanlarında kullanılır (Kılcal su kaçakları, duran
sular, biriken su sızıntıları).
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EPDM sızdırmazlık bandı yapıňtırıcı
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