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Sikalastic®-450 

Sikalastic®-450 
Elastik, tek bileşenli poliüretan, sıvı su yalıtım membranı 

Ürün Tanımı 
Sikalastic®-450, tek bileşenli, kolay uygulanan, özel formülasyona sahip poliüretan 
esaslı, elastik, çatlak köprüsü kurabilen kaplamadır. Uygulandıktan sonra yüksek 
derecede elastik, ek yersiz ve mükemmel çatlak köprüsü kurabilen bir su yalıtım 
membranı oluşturur. Düşük sıcaklıklarda dahi performansı devam eder.  

Kullanım Alanları n Çatılarda ve beton yapılarda, trafiğe açık olmayan alanlarda su yalıtımı 
amacıyla da kullanılabilen ek yersiz kaplama olarak. Sürekli su altında 
kalmaya uygun değildir.  

n Beton, tuğla, asbestli çimento, çatı seramikleri ve çatı örtüleri vb. üzerine 
uygulanabilir.  

n Özel performans gereklilikleri olan uygulamalarda, ürün seçimi ile ilgili 
tavsiyeler için lütfen yerel Sika firmasına başvurun. 

Özellikleri / Avantajları n Çatlak köprüsü kurabilme  
n Yüksek derecede elastik 
n Mükemmel yapışma 
n Kolay uygulanabilme   
n Ekonomik 
n İpeksi mat görünüm 
n Köklerden delinmeye dayanım  

Deneyler  

Onaylar / Standartlar DIN 4062 part 4.7’ye göre köklerden delinmeye dayanımı test edilmiştir. 

ETAG-005-6 gerekliliklerini karşılar. 
Sertifika: European Technical Approval No. ETA-05/0263 

Ürün Bilgileri  

Yapı  

Görünüm / Renk Sıvı, beyaz (veya istek üzerine terrakota) 

Ambalaj 7 kg metal teneke 
21 kg metal teneke  

Depolama  

Depolama Koşulları / 
Raf Ömrü 

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, +5oC ile +30oC arasında kuru 
ortamda doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 9 ay kullanıma 
uygundur. 
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Sikalastic®-450 

Teknik Bilgi  

Kimyasal Yapı Poliüretan 

Yoğunluk ~ 1.4 kg/l                                                                                   (DIN EN ISO 2811-1) 
Tüm yoğunluk değerleri +230C’de ölçülmüştür. 

Katı Madde İçeriği  Ağırlıkça ~ %85 (+230C / %50 r.h) 
Hacimce ~ %76 (+230C / %50 r.h)  

Mekanik / Fiziksel 
Özellikler 

 

Çekme Dayanımı 6 N/mm2 (28 gün / +23°C)                                                                       (DIN 53504) 

Kopma Uzama %450      (28 gün / +23°C)                                                                       (DIN 53504) 

Sistem Bilgileri  

Sistem Yapısı Ekonomik sistem: 
Kat kalınlığı:  ~ 0.5 mm 
Astar: 1 x Sikalastic®-450 + ağırlıkça %15 Tiner C 
Kaplama: 2 x Sikalastic®-450 

 

Yüksek Standart Sistem: 
Kat kalınlığı: ~ 0.7 mm 
Astar: 1 x Sikalastic®-450 + ağırlıkça %15 Tiner C 
Kaplama: 2 x Sikalastic®-450 
UV-koruma: 1 x Sikalastic®-445 

 

UV-korumasız çatı sistemi (ETAG 005’e göre): 
Kat kalınlığı:  1.5 - 1.8 mm 
Astar: 1 x Sikalastic®-450 + ağırlıkça %15 Tiner C 
Kaplama:  6 x Sikalastic®-450 

 

UV-korumalı çatı sistemi (ETAG 005’e göre): 
Kat kalınlığı:  1.5 - 1.8 mm 
Astar: 1 x Sikalastic®-450 + ağırlıkça %15 Tiner C 
Kaplama:  6 x Sikalastic®-450 
UV-koruma: 1 x Sikalastic®-445 

Uygulama Detayları  
Sarfiyat / Dozaj  

Kaplama Sistemi Ürün Sarfiyat 

Ekonomik Sistem 1 x Sikalastic®-450 + 
ağırlıkça %15 Tiner C 

2 x Sikalastic®-450 

0.25 - 0.30kg/m² 

 
0.45 kg/m²/ kat 

Yüksek Standart Sistem 1 x Sikalastic®-450 + 
ağırlıkça %15 Tiner C 

2 x Sikalastic®-450 

1 x Sikalastic®-445 

0.25 - 0.30kg/m² 

 
0.45kg/m²/ layer 

0.6 - 0.8 kg/m² 

UV- korumasız çatı sistemi 

(ETAG 005’e göre) 

1 x Sikalastic®-450 + 
ağırlıkça %15 Tiner C 

6 x Sikalastic®-450 

0.25 - 0.30kg/m² 

 
0.45kg/m²/ kat 

UV-korumalı çatı sistemi 

(ETAG 005’e göre) 

1 x Sikalastic®-450 + 
ağırlıkça %15 Tiner C 

6 x Sikalastic®-450 

1 x Sikalastic®-445 

0.25 - 0.30 kg/m² 

 
0.45 kg/m²/ layer 

0.6 - 0.8 kg/m² 

Bu tablodaki sarfiyatlar teoriktir ve  yüzey geçirgenliği, profili, seviyedeki değişimler 
ve zaiyatlar vb. için ek malzeme hesaplanmamıştır.  
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Sikalastic®-450 

Yüzey Kalitesi Yüzey temiz ve kuru olmalı, yapışmayı engelleyecek  yağ, kir, gres, kaplamalar  ve 
diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır 

Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır. 

Emin olunmadığında, önce bir test alanında deneme yapınız. 

Yüzey Hazırlığı Zayıf beton uzaklaştırılmalı ve kuşgözü boşluklar, delikler açık hale getirilmelidir. 
Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya 
elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.  

Uygulama Koşulları/ 
Sınırlamalar 

 

Yüzey Sıcaklığı En az +10°C, en fazla +40°C  

Ortam Sıcaklığı En az +10°C, en fazla +40°C 

Yüzey Rutubeti Rutubet oranı ağırlıkça < %4  
Test metodu: Sika®-Tramex meter CM-ölçümü veya etüv kurusu metodu 
ASTM’ye göre yüksek nem olmamalıdır. (Polietilen örtü testi) 

Rölatif Hava Rutubeti En fazla %80 
Yoğuşma Noktası Yoğuşmaya dikkat ediniz!   

Yüzey ve kürlenmemiş kaplama sıcaklığı, bitmiş yüzeyde yoğuşma ve çiçeklenme 
riskini azaltmak için, yoğuşma noktasının en az +3°C üzerinde olmalıdır. 

Uygulama Talimatları 
 

Karıştırma Uygulamadan önce Sikalastic®-450‘yi homojen bir kıvam elde etmek için 3 dakika 
karıştırınız.   
Hava sürüklenmesini engellemek için çok fazla karıştırılmamalıdır. 
Sadece astar katı uygulaması için ağırlıkça %15 Tiner C eklenebilir.  

Karıştırma Ekipmanı Sikalastic®-450, düşük hızlı (~ 300 - 400 dev/dak) elektrikli bir  karıştırıcı ile veya 
uygun bir ekipmanla karıştırılmalıdır. 

Uygulama Metodu / 
Ekipmanlar 

Fırça ile:   
Kalın tüylü fırça ile. 

Rulo ile: 
Solvente dayanıklı, kısa tüylü rulo ile.   

Püskürtme ile: 
Havasız püskürtme ekipmanı ile, örneğin: Wagner EP 3000 pistonlu pompa. 
(basınç: ~ 200 - 250 bar, uç: 0.38mm - 0.53mm, açı:  yaklaşık 50 - 80°) 
Dik ve %4’ten daha fazla eğimli alanlarda, daha yüksek sarkma dayanımı için %1.5 
- 2.0 oranında Extender T kullanınız.   

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

Potlife (Pota Ömrü) Sikalastic®-450 hızlı sertleşecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla malzeme 
yüksek sıcaklıklarla birlikte yüksek rutubette belli oranda daha hızlı kürlenecektir.  

Kabuk oluşumu yaklaşık 1 saat sonra başlar. (+200C / %50 r.h) 

Katlararası Bekleme 
Süresi  

Sikalastic®-450 üzerine  Sikalastic®-450 veya Sikalastic®-445  uygulamadan önce 
bekleme süreleri:  

Yüzey sıcaklığı En az En fazla 

+100C 36 saat 

+200C 24 saat 

+300C 18 saat 

İyice temizlendikten1) 
sonra Sikalastic®-450 

kendisi veya Sikalastic®-
445 istenilen zamanda 

kaplanabilir. 

1) Tüm kir ve kirletici özellikli malzemelerin uzaklaştırıldığı varsayılarak 
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Sikalastic®-450 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Optimum uygulama için, Sikalastic®-450’nin güneş veya başka ısı kaynakları 
tarafından ısıtılmasına izin vermeyiniz. 

Sürekli su altında kalacak uygulamalar için uygun değildir. 

Kürlenme işlemi sırasında mikro baloncuklar oluşur. Bu ürün özelliğidir ve ürünün 
koruyucu özelliklerini etkilemez. Bu nedenle, ürünün tek katta fazla kalın 
uygulanmaması sağlanmalıdır. Kalınlığın fazla olması baloncuk oluşmasına neden 
olabilir.  

Ürün fırça, rulo veya havasız sprey cihazı kullanılarak uygulanabilir. Zor alanlarda 
fırça ile ürünü yüzeye iyice yediriniz. Takip eden katları, önceki kat yapışkanlık 
kuruluğuna ulaştığı zaman uygulayınız. 

Sikalastic®-450 güneş ışıklarına maruz kaldığında, fiziksel özellikleri değişmeden 
hafifçe sararmaya başlayacaktır. Daha iyi estetik görünüm için, renkli ve UV 
ışınlarına dayanıklı son kat  kaplama olarak Sikalastic®-445 kullanılmasını tavsiye 
ederiz. 

Sistem kat kalınlığı: yaklaşık 0.6 mm’dir. Gerekiyorsa ilave katlar uygulanabilir. 1.5 
- 1.7 mm kalınlık için, en az 6 - 7 kat uygulama gereklidir. 

Ürün kendisi ile tekrar kaplanabilir. 

Bitümlü membran birleşimlerini, derzlerini ve bindirmelerini kapatmak için 
Sikalastic®-120 Fleece şeritleri kullanarak ek kalınlık sağlanabilir. Detaylı tavsiyeler 
için lütfen Teknik Departmanımız ile temasa geçiniz.   

Elastik özellikler, -20°C’den +80°C’ye kadar sağlanmaktadır.   

Kürlenme Detayları  

Uygulanan Ürünün 
Kullanıma Hazır Hale 
Gelmesi 

 

Sıcaklık Yağmura dayanım 
kazanma 

Üzerinde 
yürünebilme süresi 
(dikkat edilerek) 1) 

Tam kür 

+100C ~ 16 saat ~ 36 saat ~ 8 gün 
+200C ~ 5 saat ~ 24 saat ~ 7 gün 
+300C ~ 4 saat ~ 16 saat ~ 6 gün 

1) Sadece inceleme veya bir sonraki katın uygulanması içindir, sürekli yaya trafiği için değildir. 

Not: Verilen süreler yaklaşık olup değişen ortam koşullarından etkilenecektir.  

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. 
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Sika Deutschland GmbH  
Kornwestheimerstraβe 103-107 

D – 70439 Stuttgart 

 

İşaretin alındığı yılın son iki basamağı 06  

Avrupa Teknik onay no ETA-05/0265  

İlgili Avrupa Teknik onay şartnamesi ETAG-005-6  

En düşük kat kalınlığı 1.6 mm  

Su buharı difüzyon dayanım faktörü μ ≈ 1460  

Rüzgar yüklerine dayanım ≥ 50 kPa  

Alev yayılımı ve ısı dayanımı Performans belirlenmemiştir1  

EN 13501-1’e göre yangın dayanımı E Sınıfı  

Tehlikeli madde içeriği İçermez  

Kayganlık sınıfı Performans belirlenmemiştir  

 

ETAG 005’e göre kullanım kategorileri: 

 

Çalışma ömrü: W2  

İklim bölgesi: M  

Uygulanan yük: P1 - P3  

Çatı eğimi: S1 - S4  

En düşük yüzey sıcaklığı TL3  

En yüksek yüzey sıcaklığı TH3  

CE İşaretlemesi 

 

1Geçerli bir EN mevcut olmadığı için harici yangın performansı sınıflandırması 
verilememektedir. Ancak, 2001/671/EC Komisyon kararı ve prEN 13501-5’te 
belirtildiği üzere BROOF (t1) olarak sınıflandırılabilir. 

EU Yönetmeliği 2004/42 

VOC - Decopaint Direktifi 

EU-Direktifi 2004/42’ye göre, kullanıma hazır üründe verilen en fazla uçucu organik 
bileşik (VOC) içeriği (Ürün kategorisi IIA/ i tip sb) 600 / 500 g/l’dir (Sınırlandırmalar 
2007 / 2010).  

Sikalastic®-450 kullanıma hazır üründe en fazla VOC içeriği < 500 g/l’dir. 
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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 

 

mailto:bilgi@tr.sika.com
http://www.sika.com.tr

