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Mipoplast® 2053/4,  1,20 mm

Mipoplast® 2053/4, 1,20 mm 
Prefabrike su yalitim membrani  

Tanimi Mipoplast®   2053/4, 1,20 mm,  donatisiz, plastifiye PVC ( PVC-p-NB ) su yalitimi 
membranidir. 

Kullanim Alanlari Özellikle UV isinlarina yüksek oranda maruz sicak iklim ülkelerindeki göletlerin, 
yapay göllerin ve kanallarin su yalitiminda kullanilir.  

Özellikleri n Yaslanmaya karsi yüksek dayanim 
n  Yüksek uzama ve çekme mukavemeti 
n Yüksek UV dayanimi 
n Yer alti suyundaki ve topraktaki  tüm agresif  ortam ve kimyasallara dayanimlidir 
n Yüksek su buhari geçirgenligi 
n Mikroorganizmalara karsi dayanim 
n Yüksek boyutsal stabilite 
n Soguk havada yüksek elastikiyet 
n Köklere dayanim 
n Sicak hava veya solventle kaynak 
n Zayif yüzeylerde uygulamasi yapilabilir (çekme mukavemeti <1,5 N/mm2) 
n Islak ve nemli yüzeylerde uygulanabilir 

Testler 
 

Onay/Standartlar DIN 16938’e uygundur 
DIN EN ISO 9001 kalite yönetimi sistemi 

Ürün Bilgileri  
Form  

Görünüm/Renk Donatisiz, rulo yapilmis prefabrike su yalitim membrani 
Yüzey: Tekstürlü 
Membran kalinligi: 1,20 mm 
Renk: Açik mavi, siyah 

Ambalaj Rulo ebatlari: 2,00 m (rulo genisligi) x 20,00 m (rulo uzunlugu) 

Birim agirlik: 1,52 kg/m2 

Depolama Kosulllari Rulolar yatay pozisyonda depolanmalidir.Yagmur ve kardan korunmalidir. 

Mekanik/Fiziksel 
Özellikler  

Genel Görünüm Leke, çatlak ve kapiler bosluk yok                                                  DIN 16726’ya göre 

Kalinlik 1,20 mm                                                                                          DIN 53353’e göre  

Çekme Mukavemeti Boyuna ve enine 

>17.00 N/mm2                                                                                DIN 53455’e göre 

Uzama Boyuna ve enine 

>%280                                                                                            DIN 53455’e göre 
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Kaynak Kuvveti Yirtilma kaynakdan degil, kaynak kenarindan                               DIN 16726’ya göre 

Hidrostatik Basinç 
Altinda Davranis 

4 bar ve 72 saatten uzun sürede su geçirimsiz                              DIN 16726’ya göre 

Delinme Dayanimi 
(Düsen Kütle  
Agirligi: 500 g) 

750 mm’de delinme yok                                                                 DIN 16726’ya göre 

+80°C’de Depolamadan 
Sonra Boyutsal Degisim 

<%1,50                                                                                           DIN 53377’ye göre 

Sicakta Depolamadan 
Sonra Görünüm 

Leke, çatlak ve kapiler bosluk yok                                                  DIN 53377’ye göre 

Sogukta Bükülmede 
Davranis 

-30°C’de çatlama yok                                                                       DIN 53361’e göre 

Yapay Yaslandirma 12’000 MJ/m2                                                                                                                         DIN 16726’ya göre 

Sistem Bilgisi 
 

Sistem Yapisi Yardimci ürünler 

- Sika®
  Trocal®   PVC kapli metal plaka-tip S, sabitleme isleri için 

- Sika®
  Trocal®   PVC-solvent, PVC membranlarin soguk kaynagi için 

- Sika®
  Trocal®   sivi PVC-tip S, soguk kaynak kenarlarina mastik olarak  

Uygulama Detaylari  

Yüzey kalitesi Beton 
Yüzeyler  düzgün, kuru, temiz ve saglam olmalidir. Yag, toz, gevsek parçalar ve 
diger kirlerden arindirilmalidir. 
Standart insaat ve yapim kurallarina uyulmalidir. 
 
Toprak  
Kazilan toprak veya yüzey, Proctor degeri min %95 olacak sekilde sikistirilmalidir. 
Sikistirilmis yüzeyler veya egimli yüzeylerdeki sivri uçlu kirilmis agrega ve çakillar 
uzaklastirilmalidir. Dipte, membranin altinda birikebilecek suyun uzaklastirilmasini 
saglayabilmek için, tabanda topraga %4 veya daha fazla egim verilmeli, ince bir 
filtre tabakasi (tane çapi<4 mm, kalinlik-5 cm) serilmelidir.  Daha sonra membranin 
altina da 500 g/m2 jeotekstil keçe (non-woven) serilmelidir. 

Uygulama Kosullari / 
Limitler  

Yüzey sicakligi Min. 0°C; maks +35°C  

Hava sicakligi Min. +5°C; maks +35°C 

Uygulama Talimatlari  

Uygulama Yöntemi/ 
Kullanilan Aletler 

Uygulama Yöntemi 

Serbest serilip mekanik olarak sabitlenerek veya serbest serilip üzeri balast tabaka 
ile kaplanarak.  

Membranlarin ek yerleri, elektrik ile çalisan sicak hava kaynak makineleri ile; manuel 
sicak hava kaynak makinesi ve basinç rulosu veya elektronik olarak kaynak sicakligi 
ayarlanabilen otomatik sicak hava kaynak makineleri ile kaynak yapilmalidir. 
(Tavsiye edilen makineler: manuel- Leister Triac PID / otomatik- Leister Twinny S / 
yari-otomatik: Leister Triac Drive). 

Kaynak isleri öncesinde, hiz, sicaklik gibi kaynak parametreleri, santiyede yapilacak 
deneme kaynaklari ile belirlenmelidir.  

Uygulama limitleri dahilinde, Sika Trocal PVC solvent ile soguk kaynak yapilabilir. Bu 
durumda tüm kaynaklara Sika Trocal sivi PVC-tip S uygulanmalidir. 
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Uygulama Notlari / 
Limitler 

Uygulama sadece Sika tarafindan membran uygulama egitimi almis  uygulamacilar 
tarafindan yapilmalidir.  
Malzeme, bitüm ve PVC harici diger plastiklerle direk temas etmemelidir. Temasin 
gerektigi durumlarda >300 g/m 2 jeotekstil keçe, ayirici tabaka olarak kullanilmalidir.  
Sika Trocal PVC solvent ile soguk kaynak, ancak yapilarin sizan sulara karsi 
yalitiminda kullanilabilir. Solvent ile soguk kaynak, hava sicakliginin >10°C ve rölatif 
hava rutubetinin <%80 oldugu durumlarda kullanilabilir. 
Uygulanmis membranin sizdirmazligi, isveren veya kontrolün uygulama 
spesifikasyonlarina göre onaylanmalidir. 

Notlar Bu ürün bilgi föyünde bulunan teknik bilgiler, laboratuar testlerine dayanmaktadir. 
Kontrolümüz disinda degisen kosullara göre elde edilecek degerler degisiklik 
gösterebilir. 

Yerel Kisitlamalar Yerel yönetmelikler sonucu, bu ürünün performans degerlendirmesi ve kullanim 
alanlari ülkeden ülkeye degisebilir. Kullanim alanlari için yerel ürün teknik bilgi 
föyüne basvurunuz. 

Saglik ve Güvenlik 
Bilgisi 

-  

Koruyucu önlemler Gerekli degildir. 

Yerel yönetmeliklere uyulmalidir. 

Tank benzeri kapali mekanlarda, temiz hava ile yeterli havalandirma yapilmalidir. 

Ekoloji Her durumda malzeme kalintilari yerel yönetmeliklere göre yok edilmelidir.   

Önemli notlar Detayli saglik ve güvenlik bilgileri, önlemleri, fiziksel, zehirlilik, ekolojik vb. bilgileri 
güvenlik bilgi föyünden elde edilebilir.  

Yasal Notlar 

 

Teknik föy ve etiket bilgileri daima önceliklidir. 
Föydeki açiklamalar, bilgilerimiz dahilinde dogru ve güvenilir olup mevcut 
dokümantasyonumuzla ilgilidir. Kontrolümüz disindaki uygulamalarda garanti durumu 
yalnizca satilan ürün kalitesine yöneliktir. 
Firmamizin yeni Ar-Ge çalismalari isiginda ürün formüllerini degistirme hakki 
saklidir. 

 Bu teknik föy yenisi basilincaya dek geçerlidir 
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