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Sikaplan® WP 1100-15HL 

Sikaplan® WP 1100-15HL 
(Sikaplan®-9.6) 
Sentetik su yalıtım membranı - Temel 

Ürün Tanımı Sikaplan® WP 1100-15HL polivinilklorür (PVC-P) esaslı, sinyal tabakalı, donatısız 
sentetik su yalıtım membranıdır.  

Kullanım Alanları n Toprak altında kalan her türlü yapının yeraltı sularına karşı su yalıtımında 

Özellikleri / Avantajları n Yaşlanmaya karşı yüksek dayanım 
n Yüksek çekme dayanımı ve uzama 
n Mikro-organizma ve köklere karşı dayanım 
n Yeraltı suları ve toprakta bulunan doğal agresif ortamlara karşı dayanım 
n Yüksek su buharı geçirgenlik özelliği 
n Mekanik darbelere karşı yüksek dayanım 
n Yüksek boyutsal kararlılık 
n Soğuk havalarda yüksek esneme  
n Sıcak hava ile kaynaklanabilme 
n Asidik yumuşak su ile temasa uygunluk (beton yüzeylere zararlı düşük pH)  
n Zayıf yüzeylere uygulanabilme (ör. pull-off dayanımı < 1.5 N/mm2) 
n Nemli ve ıslak yüzeylere uygulanabilme 

Deneyler  

Onaylar / Standartlar Ürün deklarasyonu DIN EN 13 967 
CE Onay No. 1349-CPD 

Ürün Bilgileri  

Yapı  

Görünüm / Renkler Rulo halinde sentetik membran, homojen 

Yüzey: düzgün 
Membran kalınlığı: 1.50 mm 

Renk: üst yüzey- sarı / alt yüzey- siyah 

Ambalaj Rulo ölçüsü: 2.20 m (rulo genişliği) x 20.00 m (rulo uzunluğu). 

Birim ağırlık: 1.95 kg/m2 
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Sikaplan® WP 1100-15HL 

Depolama  

Depolama Koşulları Rulolar halinde, orijinal ambalajında, yatay pozisyonda kuru ve serin koşullarda 
depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar vb. etkilerden koruyunuz.  

Teknik Bilgi  

Ürün Deklarasyonu EN 13967: (2006) Avrupa ülkeleri için zorunlu (1349-CPD) 

Görülebilir Hasarlar Geçti (EN 1850 – 2) 

Düzlük ≤ 75 mm / 10 m (EN 1850 – 2) 

Kalınlık 1.50 (-5 / + 10%) mm  (EN 1849 – 2) 

Birim Ağırlık 1.95 (-5 / + 10%) kg/m2 (EN 1849 – 2) 

Mekanik / Fiziksel 
Özellikler 

 

Su Geçirimsizlik Suya karşı: 
Geçti (EN 1928 B (24s / 60kPa)) 

Çekme Dayanımı Makine yönü: 
≥ 15 N/mm2  (EN 12311 – 2) 

Makine yönüne dik yön: 
≥ 14 N/mm2 (EN 12311 – 2) 

Uzama Makine yönü: 
≥ 300% (EN 12311 – 2) 

Makine yönüne dik yön: 
≥ 280%  (EN 12311 – 2) 

Darbe Dayanımı ≥ 450 mm (EN 12691: 2005) 

Su Geçirimsizlik 
Durabilitesi 

Yaşlandırmaya karşı: 
Geçti (EN 1296 (12 hafta)); 
 (EN 1928 B (24s / 60 kPa)) 

Kimyasallara karşı: 
Geçti (EN 1847 (28 g / +23°C)); 
 (EN 1928 B (24s / 60 kPa)) 

Hızlandırılmış 
Yaşlandırma 

Alkali içeren ortamda çekme dayanımı: 
Geçti (Ek C (24 hafta / +90°C)); 
 (EN 12311 – 2) 

Bitüm ile uyum Performans belirlenmemiştir (EN 1548 (28 g / +70°C)); 
 (EN 1928 A) 

Statik Yük Dayanımı ≥ 20 kg (EN 12730 (Metot B, 24 s / 20 kg)) 

Yırtılma Dayanımı ≥ 400 N (nail shank)  (EN 12310 – 1) 

Su Buharı Geçirgenliği 18 000 μ ( + / - 5000) (EN 1931 (+23°C / 75% r. h)) 

Ek Yeri Dayanımı ≥ 880 N / 50 mm  (EN 12317 – 2) 

Dayanım  

Yangın Sınıfı E sınıfı (EN 13501 – 1) 
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Sikaplan® WP 1100-15HL 

Sistem Bilgileri  

Sistem Yapısı Yardımcı ürünler: 

- Sikaplan® WP lamine metal – sabitleme parçaları  

- Sikaplan® WP Disc 80/10 mm sabitleme parçaları 

- Sika® Waterbar, AR ve DR tipleri, sabitleme ve betonarme derzlerinde 
geçirimsizlik amacıyla  

Uygulama Detayları  

Yüzey Kalitesi Yerinde dökme beton: 
Temiz, sağlam, kuru, homojen olmalı ve yağ, gres, toz ve zayıf / oynak 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.  

Püskürtme beton: 
Püskürtme beton yüzey profilindeki bozuklukların uzunluk / derinlik oranı 5:1’den 
fazla olmamalı ve çap en düşük 20 cm olmalıdır. Püskürtme beton yüzeyinde 
kırılmış agrega parçaları olmamalıdır. Yüzeydeki su sızıntıları Sika® tıkaç harçları ile 
durdurulmalı veya Sika® Flexo Drain ürünü kullanılarak tahliye edilmelidir. Gerekli 
profil/yüzeyin elde edilmesi gereken yerlerde, püskürtme beton katmanı üzerine 
ince bir harç tabakası (en az 5 cm kalınlıkta, agrega boyutu 4 mm’den küçük olacak 
şekilde) uygulanabilir. Çelik yüzeyler de (putrel, donatı hasırı, ankraj vb.) benzer 
şekilde en az 5 cm kalınlıkta harç tabakası ile kaplanmalıdır. Püskürtme beton ve 
harç yüzey temizlenmelidir. (oynak taş parçacıkları, çivi, tel vb. kalıntılar 
olmamalıdır.) 

Uygulama Koşulları / 
Sınırlamalar 

 

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

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

Hız, kaynak ısısı gibi kaynak parametrelerine kaynak işlemine başlanmadan önce 
yapılacak denemeler ile karar verilmelidir.  

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Bu ürün sadece yetkili Sika uygulayıcıları tarafından uygulanmalıdır.  

Membran bitüm, PVC harici plastik içeren malzemeler ile uzun süreli doğrudan 
temasa dayanıklı değildir; bu tarz yüzeylerde ayırıcı tabaka olarak geotekstil keçe 
(> 300 g/m2) kullanılabilir. 

Yapının su geçirimsizliği, müşteri şartnamesinin gereklilikleri esas alınarak, 
membran uygulamasının tamamlanmasının ardından test edilmeli ve 
onaylanmalıdır. 

Membran UV ışınlarına dayanımlı değildir ve kalıcı olarak UV ve atmosferik etkilere 
maruz kalacak yapılara uygulanmamalıdır.  

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. 
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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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