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Sika® BlackSeal®-1

Construction

Bitüm esaslı derz dolgu mastiği
Ürün Tanımı

Bitüm esaslı, tek bileşenli derz dolgu mastiği.

Kullanım Alanları

n Bacalar, çatı ışıklıkları vb. yapı elemanlarının birleşim derzlerinde
n Bitümlü çatı örtülerindeki çatlak ve deliklerin tamirinde
n Çatılardaki ve su giderlerindeki tamirlerde

Özellikleri / Avantajları

n Beton, doğal taşlar, ahşap, metal, bitümlü kaplamalar, polimer bitümlü çatı
membranları vb. bir çok yüzeye yapışır.
n Astar gerekmez
n Kullanımı kolay ve kullanıma hazırdır
n Emici olmayan nemli yüzeylerde uygulanabilir

Ürün Bilgileri
Yapı
Görünüm / Renk

Siyah

Ambalaj

300 ml kartuş, (12 adet / kutu)
600 ml sosis, (20 adet / kutu)

Depolama
Depolama Koşulları / Raf
Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, doğrudan güneş ışığından
koruyarak +10oC ile +25oC arasında kuru ortamda depolandığında, üretim
tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

Teknik Bilgi
Kimyasal Yapı

Bitüm esaslı, nem ile kürlenen.

Yoğunluk

~1.3 kg/l

Kabuklaşma Süresi

Yapışkanlık kürünü yaklaşık 15 dakika sonra tamamlar.

Kür Hızı

1 günde yaklaşık 2 mm (+23°C / 50% r.h.)
3 günde yaklaşık 4 mm (+23°C / 50% r.h.)

Hareket Kapasitesi

%5

Katı Madde İçeriği

%85

Sarkma

< 3 mm

Servis Sıcaklığı

-20°C ila +70°C (kuru).

Sistem Bilgileri
Uygulama Detayları
Yüzey Kalitesi

Yüzey temiz, kuru, homojen olmalı, kir, yağ, gres, toz, zayıf çimento şerbeti ve
gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır.
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Uygulama Koşulları /
Sınırlamalar
Yüzey Sıcaklığı

En az +5°C / En fazla +40°C
Soğuk havalarda ürünü uygulamak daha zor olacaktır.

OrtamSıcaklığı

En az +5°C / En fazla +40°C
Soğuk havalarda ürünü uygulamak daha zor olacaktır.

Uygulama Talimatları
Uygulama Methou /
Aletler

Düzgün ve temiz çizgiler için derz kenarlarını maskeleme bandı ile kapatınız.
Mastiği manuel veya havalı tabancı ile arada hava boşluğu bırakmadan
uygulayınız.

Construction

Mastiği spatula ile iç bükey şekilde düzeltiniz.
Yüzeyini düzeltmek gerekiyor ise, temiz suya birkaç damla bulaşık deterjanı katarak
kullanınız.
Maskeleme bantını henüz mastik yumuşak iken ve sertleşmeye başlamadan
çıkartınız.
Aletlerin Temizlği

Tüm aletleri ve uygulama ekipmalarını, kullanımdan hemen sonra Sika® Colma
Cleaner ile temizleyiniz. Sertleşmiş / kürünü tamamlamış malzeme sadece mekanik
yöntemlerle temizlenebilir.

Uygulama Notları /
Sınırlamalar

Sürekli olarak su altında kalacak derzler için uygun değildir!

Notlar

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine
dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki,
şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel Sınırlamalar

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık
gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen
yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sağlık ve Güvenlik
Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer
güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)
başvurmalıdırlar.

Yasal Notlar
Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son
®
kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika 'nın tavsiyeleri
doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı
durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi
niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte
®
oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru
ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde
Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan
®
Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü
®
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika ’nın ürünlerinin
özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları
gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut
®
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika 'ya başvurarak
temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J–7
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii,
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Çağrı Merkezi
Telefon
Faks
bilgi@tr.sika.com

+90 216 444 74 52
+90 216 581 06 00
+90 216 581 06 99
www.sika.com.tr
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