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Sikaplan® WT 4220-15C 
Sentetik su yalıtım membranı – İçme suyu depoları 

Ürün Tanımı Sikaplan® WT 4220-15C, esnek poliolefin (FPO-PE) esaslı, cam elyaf donatılı 
sentetik su yalıtım membranıdır. 

Kullanım Alanları Kapalı kullanma (içme) suyu depolarının içten yalıtımınında kullanılır.  

Özellikleri / Avantajları n Solvent, fungisit, ağır metal, halojen veya yumuşatıcı içermez  
n Yüksek çekme dayanımı ve uzama 
n Kullanma (içme) suyu ile temasa uygundur 
n Mikrobiyal etkilere dayanımlıdır 
n Fizyolojik olarak zararsız ve ekolojik olarak nötr (uçucu veya ekstrakte olabilen 

maddeler içermez) 
n İyi çatlak köprüleme özelliği 
n Asidik yumuşak su ile temasa uygunluk (beton yüzeylere zararlı düşük pH) 
n Nemli ve ıslak yüzeylere uygulanabilme  
n Sıcak hava ile kaynaklanabilme 
n Bitüme dayanıklıdır (renkte solma olabilir) 

Deneyler  

Onaylar / Standartlar Kullanma (içme) suyu ile temasa uygunluk onayları: 

Almanya: W270, KTW. 
İsviçre: SVGW, BAG. 
İngiltere: WRAS: BSI 6920 soğuk ve sıcak su (60°C) 

Ürün Deklarasyonu EN 13361 – Geosentetik bariyerler – Rezervuar ve barajlarda 
kullanılacak malzemeler için gereken özellikler. 
CE - Onay No. 1349-CPD. 

Ürün Bilgileri  

Yapı  

Görünüm / Renkler Rulo halinde sentetik membran, cam elyaf donatılı. 

Yüzey: düzgün 
Membran kalınlığı: 1.5 mm 

Renk: açık mavi 
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Sikaplan® WT 4220-15C 

Ambalaj Rulo ölçüsü:  2.0 m (rulo genişliği) x 20.0 m (rulo uzunluğu) 
  
Birim ağırlık: 1.42 kg/m2 

Depolama  

Depolama Koşulları / Raf 
Ömrü 

Rulolar halinde, orijinal ambalajında, yatay pozisyonda kuru ve serin koşullarda 
depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar vb. etkilerden koruyunuz. Doğru 
depolandığında raf ömrü sınırsızdır.   

Teknik Bilgi  

Ürün Deklarasyonu EN 13361: (2006) Avrupa ülkeleri için zorunlu 1349-CPD 

Malzeme İçeriği Etilen-kopolimer esaslı esnek poliolefin (FPO-PE). 

Kalınlık 1.5 (-5/+10%) mm  EN 1849-2 

Birim Ağırlık 1.420 (-5/+10%) kg/m²  EN 1849-2 

Termal Genleşme 120x10-6 (±30x10-6) 1/K ASTM D 696-91 

Su Geçirgenlik (sıvı geçirimsizliği) 
< 10-7 m3 x m-2 x d-1 prEN 14150:2001 

Mekanik /  Fiziksel 
Özellikler  

Çekme Dayanımı Makine yönü: 
16.0 ( ± 2.0 ) N/mm² ISO 527 – 1/3/5 

Makine yönüne dik yön: 
12.5 ( ± 2.0 ) N/mm² ISO 527 – 1/3/5 

Yırtılma Dayanımı Makine yönü: 
≥ 120 kN/m  ISO 34 Metot B; V=50 mm/dk 

Makine yönüne dik yön: 
≥ 120 kN/m  ISO 34 Metot B; V=50 mm/dk 

Uzama Makine yönü: 
≥ 480% ISO 527 – 1/3/5 

Makine yönüne dik yön: 
≥ 500% ISO 527 – 1/3/5 

Ayrılma Dayanımı (Burst 
Strength)  ≥ 50% prEN 14151 D=1,0 m 

Statik Delinme 3.0 ( ± 0.40 )  kN EN ISO 12236 

Düşük Sıcaklık Davranışı ≤ -50°C  EN 495-5 

Hava Koşullarına Maruz 
Kalarak Aşınma 

Muhafaza edilen çekme dayanımı ve uzama: 
≥ 75%  EN 12224, 350 MJ/m2 ; ISO 527-3/5/100 

Mikro organizma etkisi  Çekme dayanımındaki değişim: 
≤ 10% EN 12225; ISO 527-3/5 

Uzamadaki değişim: 
≤ 10%  EN 12225; ISO 527-3/5 

Oksidasyon Çekme dayanımındaki değişim: 
≤ 15% prEN 14575; ISO 527-3/5 

Uzamadaki değişim: 
≤ 15% prEN 14575; ISO 527-3/5 

Çevresel Gerilme 
Çatlaması 

≥ 200 h  ASTM D 5397-99 
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Sikaplan® WT 4220-15C 

Yıkanma (Suda çözünen) A (sıcak su): Uzama değişimi: 
≤ 10% EN 14415: 2004-08 

B (alkalin sıvı): Uzama değişimi: 
≤ 10% EN 14415: 2004-08 

C (organik alkol): Uzama değişimi: 
≤ 10% EN 14415: 2004-08 

Dayanım  

Kök Dayanımı Geçti prEN 14416:2002 

Sistem Bilgileri  

Sistem Yapısı Yardımcı ürünler: 

- Sikaplan® WT 4220-15C Felt 500, Sikaplan W Felt PES 3000 Biocide 

- Sarnafil® T Clean, kirli membran yüzeyi için temizleme malzemesi 

- Sikaplan® WT Dış/İç köşe 90° PE sabitleme elemanları 

- Sikaplan® W Paslanmaz çelik baskı çıtası 

- Sikaplan® WT PE esaslı açık mavi baskı çıtası 

- Sarnafil® T Prep, kaynak öncesi membran yüzey temizleme malzemesi 

Uygulama Detayları  

Yüzey Kalitesi Temiz ve kuru (ıslak olmamalı), homojen olmalı, yağ, toz, gevşek ve oynak 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin daha hijyenik olmasını sağlamak 
amacıyla, mevcut bakteri oluşumunun dezenfekte edilmesi veya buhar ile 
temizleme (yaklaşık 120°C’de) önerilebilir. 

Önerilen dezenfekte metodu: sodyum hipoklorit %15, temiz suda %10 oranında 
çözülmüş (%90 temiz su), veya yerel düzenlemelere uygun şekilde. Tercihen düşük 
basınçlı püskürtme ekipmanları kullanarak. 

Uygulama Koşulları / 
Sınırlamalar  

Yüzey Sıcaklığı En az 0°C, en fazla +35°C 

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

+5°C’den daha düşük ortam sıcaklıklarında uygulama yapılması durumunda ilgili 
yerel düzenlemelere uygun güvenlik önlemlerinin alınması gerekli olabilir.  

Ortamda bulunan 
sıvıların maks. sıcaklığı 

+35°C 

Uygulama Talimatları  

Uygulama Metodu / 
Ekipmanlar 

Uygulama metodu: 
Serbest serilerek ve mekanik olarak sabitlenerek veya serbest serilerek ve üzeri 
sentetik su yalıtım membranları Sika uygulama metodu doğrultusunda balast ile 
kapatılarak. 

Tüm membran birleşim / bindirme yerleri manuel kaynak makineleri ve basınç 
ruloları ile veya kaynak sıcaklığının ayarlanabildiği ve elektronik olarak kontrol 
edilebildiği otomatik kaynak makineleri (ör. Leister Triac PID, manuel / Leister 
Twinny S, otomatik / Leister Triac Drive, yarı-otomatik) 

Membran üzerindeki hafif kirleri temizlemek ve kaynak öncesi hazırlığı yapmak için 
Sarnafil® T Prep kullanınız.  

Hız, kaynak ısısı gibi kaynak parametrelerine kaynak işlemine başlanmadan önce 
yapılacak denemeler ile karar verilmelidir. 
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Sikaplan® WT 4220-15C 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Bu ürünün uygulaması sadece, içme suyu depolarının membran uygulamasında 
uzmanlaşmış, Sika® tarafından eğitilmiş, profesyonel uygulayıcılar tarafından 
yapılmalıdır.  

Sikaplan® WT 4220 aşağıdaki özel durumlara sahip depoların yalıtımında kullanıma 
uygun değildir: 

- Depolanan su sıcaklığının sürekli olarak +35°C’nin üzerinde olması 
durumunda 

- Serbest klor oranının sürekli olarak veya yoğunlukla  0.8 mg/l değerini aşması 
durumunda 

Sikaplan® WT 4220 UV dayanımlı değildir ve UV etkisine maruz kalacak depo 
uygulamalarında kullanılmamalıdır. 

Yapının su geçirimsizliği, ilgili yerel yönetim gereklilikleri esas alınarak, membran 
uygulamasının tamamlanmasının ardından test edilmeli ve onaylanmalıdır. 

Membran yüzeyinin temizliği ve dezenfeksiyonu da ilgili yerel yönetimin belirlediği 
gerekliliklere göre yapılmalıdır. 

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 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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