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Sikalastic®-200 W 

Sikalastic®-200 W 
Arakat döşemeleri ve bölme duvarlar için su yalıtım malzemesi 

Ürün Tanımı 
Sikalastic®-200 W kürlendiğinde su geçirimsiz, esnek, çatlak köprüleme özelliği olan 
ve yapışkan bir membran oluşturan tek bileşenli, solvent içermeyen, sıvı su yalıtım 
malzemesidir. 

Kullanım Alanları Konut, ofis, endüstriyel yapılar, otel, okul, hastane, spor ve sağlık merkezleri gibi 
yapıların ıslak hacim döşemelerinde ve bölme duvarlarında üzeri kaplanarak su 
yalıtımı amacıyla;  

n Mutfaklarda 
n Banyo ve duş odalarında  
n Tesisat odalarında 
n Bakım odalarında 
n Koridor, merdiven vb geçiş yollarında 
n Yüzme havuzları dış çevresindeki alanlarda 

Özellikleri / Avantajları n Kullanıma hazır, solvent içermez 
n Yüksek elastikiyeti sayesinde çatlak köprüleme özelliği 
n Su geçirimsiz 
n Buhar geçirimli 
n Uygulamadan sonra seramik vb aşınma dayanımı olan kaplamalar (plastik, 

reçine esaslı) ile üzeri kapatılmalıdır  
n Beton, harç, alçı, alçıpan, seramik, toprak ve ahşap esaslı kaplamalara iyi 

yapışır. 

Ürün Bilgileri  

Yapı  

Görünüm / Renkler Viskoz karışım, beyaz 

Ambalaj 5 ve 20 kg plastik kova 

Depolama  

Depolama Koşulları / Raf 
Ömrü 

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru şartlarda, nemden ve 
dondan koruyarak serin ortamda saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 
ay kullanıma uygundur. 
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Sikalastic®-200 W 

Teknik Bilgi  

Kimyasal Yapı SBR (Stiren bütadien kauçuk) 

Yoğunluk  ~1,24 kg/l 

Kabuklaşma Süresi ~4 saat (+20 0C’de) 

(Emici olmayan yüzeyde) 

pH ~ 9 

Kat Kalınlığı En az 0.5 mm 

Su Geçirimsizlik TS EN 14891:2007 ’ye göre 1.5 bar su basıncına karşı test edilmiştir. 
(RMI TR, Rapor no: 10-6-3.1-1, 24.08.2010) 

Sistem Bilgileri  

Uygulama Detayları  

Sarfiyat / Dozaj Çatlak örtücülüğü olan bir su yalıtım kaplaması amaçlanıyor ise, Sikalastic®-200 W 
iki kat halinde, kuruduğunda en az 0.5 mm kalınlığında olacak şekilde toplamda 1,2 
kg/m2 sarfiyat ile uygulanmalıdır. Gerçekte oluşacak sarfiyat yüzey emiciliği ve 
pürüzlülüğüne bağlı olarak değişebilir. 

Yüzey Kalitesi Yüzey temiz ve kuru olmalı, kir, yağ, gres, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi 
yapışmayı olumsuz yönde etkileyecek maddelerden arındırılmış olmalıdır.   
Kaliteli ve ek yersiz bir kaplama için yüzeyin düzgün olması gereklidir. 
Beton yüzeyler en az 28 günlük olmalı ve çekme dayanımı en az 1.0 MPa olmalıdır.  
Sikalastic®-200 W nemli yüzeylerde kullanıma uygundur. Ancak yüzeyde göllenme 
olmamalıdır.  

Yüzey Hazırlığı Çimento esaslı yüzeyler: 
Yüzeydeki yükseltiler elmas diskli zımpara vb. ile aşındırılarak temizlenmeli veya 
yüzey uygulama öncesinde tesviye edilmelidir.  
Çok gözenekli yüzeylerde uygulama öncesinde hacim olarak 1:1 oranında su ile 
karıştırılmış Sikalastic®-200 W uygulamak gerekli olabilir. 
Eski seramik yüzeyler: 
Yüzeyi aşındırdıktan sonra toz, gres vb. kalıntıları uzaklaştırınız. 
Boşluklu beton ve alçı esaslı karolar: 
Derzlerde gerekli tamiratları yaptıktan sonra tozu uzaklaştırın ve hacim olarak 1:1 
oranında sulandırılmış Sikalastic®-200 W ürününü astar olarak uygulayınız.      
Ahşap (veya ahşap esaslı) paneller: 
Uygun şekilde temizleyiniz ve tozu uzaklaştırınız.  

Uygulama Koşulları / 
Sınırlamalar  

Yüzey Sıcaklığı En az +5°C, en fazla +35°C 

Ortam Sıcaklığı En az +5°C, en fazla +35°C 

Yüzey Rutubet İçeriği Yüzey kuru veya hafif nemli olabilir. Birikmiş su olmamalıdır. 

Bağıl Nem En fazla %75 

Yoğuşma Noktası Yoğuşma ve yüzey bitişinde kabarcık oluşma riskini azaltmak için yüzey sıcaklığı 
yoğuşma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır. 
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Sikalastic®-200 W 

Uygulama Talimatları  

Uygulama Metodu / 
Ekipmanlar 

Uygulamadan önce ürünü homojen bir kıvam elde edene kadar düşük hızlı (en fazla 
300 dev/dk) elektrikli bir karıştırıcı ile karıştırınız. 
Uygulama kısa tüylü rulo en az iki kat olacak şekilde yapılmalıdır. Uygulama 
yapılacak alanda mevcut olan detaylara (boru giriş-çıkışları, köşe birleşimleri, 
derzler, çatlaklar, kapı eşikleri gibi) özen gösterilmelidir. 
Keçe kullanılacak uygulamalarda birinci kat henüz ıslak iken keçe yerleştirilmelidir.  
İkinci kat uygulama birinci katın sertleşmesinin ardından yapılmalıdır. (Ortam 
koşullarına (sıcaklık, bağıl nem) bağlı olarak ilk katın uygulamasından 12 - 48 saat 
sonra) 

Ekipmanların Temizliği Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını, kullanımdan hemen sonra Thinner C ile 
temizleyiniz. Sertleşmiş / kürünü tamamlamış malzeme sadece mekanik 
yöntemlerle temizlenebilir. 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Uygulanmış malzemenin üzeri aşağıdaki ürünler veya benzer sistemler kullanılarak 
kapatılmalıdır; 
-Seramik, taş kaplama vb. 
-Sikafloor® veya Sikagard® serisi ürünler ile kaplanabilen, aşınma dayanımına sahip 
kaplama malzemeleri 
Sikalastic®-200 W üzerine seramik, fayans gibi kaplama malzemeleri yapıştırılacağı 
durumlarda Sika® Ceram serisi ürünlerden kapalı gözenekli yüzeylere uygun olanlar 
kullanılmalıdır. Yapıştırma uygulaması ilk katın uygulamasından en az 12 saat  
(200C’de) geçtikten sonra yapılabilir.  
Aşınma dayanımı olan farklı kaplamaların uygulanması durumunda 200C sıcaklıkta 
en az 24 saat beklenmelidir. 
Sikalastic®-200 W ürününün üzeri, kalıcı bir koruma tabakası ile kapatılana kadar 
geçici süreyle korunması gerekebilir.   
Sikalastic®-200 W düz teraslar, su depoları gibi alanlarda kullanılmak için uygun 
değildir. 
Uygulama sonrasında ambalaj tekrar dikkatlice kapatılmalıdır.  

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. 

 

Co
ns

tru
ct

io
n 

 
 

 
 
 

 

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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