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AMBALAJ

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

SAĞLIK ve EMNİYET

SARFİYAT

NOT: Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize 
dayanmaktadır. INTERFIKS Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden 
sorumludur. Hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan INTERFIKS 
Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu değildir. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya 
kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. (01/2015)

• Kolay uygulanabilir ve yüzeyi düzeltilebilir
• Mükemmel, kalıcı elastikiyet ve yapışma gücüne sahiptir
• Üzeri boyanabilir

POLİÜRETAN ESASLI, ÇOK AMAÇLI DERZ MASTİĞİ

TANIMI
INTERSEAL PU, poliüretan esaslı, tek bileşenli mastiktir. Yapı eleman-
larının her türlü statik ve dinamik genleşme derzlerinde ideal bir üründür.

KULLANMA METODU
• Derzler iyice temizlenir ve alt katmanı yağ, gres, yakıt, parafin ve silikon 

gibi atıklarından tamamen arındırılır. Genelde astar gerektirmez.
• Derz dolgu fitili derzin içine uygun ve itinalı bir şekilde yerleştirildikten 

sonra macun uygulama tabancasına yerleştirilir ve ambalajı en uç 
noktadan kesilir.

• Uygun ve doğru miktarda akış elde edecek şekilde kesilmiş olan 
enjektör tabancaya adapte edilir. Malzeme derzin içine havanın 
geçmesine meydan vermeden uygulanır.

• Geniş derzlerde, macunun kenar ve tabanlarla temasının 
tam olabilmesi için tabancayla birden fazla uygulama yapmak 
gerekmektedir.

• Uygulamaya müteakip anında malzemenin düzlemesinin yapılması 
gereklidir. 

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
• Sağlam olmayan alt katmanlara direk uygulaması önerilmez. Böyle 

bir durumda, yüzey, betonu güçlendiren aynı zamanda da mastik 
uygulaması için dayanıklı ve kalıcı bir alt katman oluşturan astar 
uygulanması gerekmektedir.

• Minimum 10 mm derinlik içine uygulama yapılır, genişliğin derinliğe 
oranı 2:1 olmalıdır.

• Beton gibi yüksek gözenekli, çatlağı çok veya sıkılığı zayıf olan alt 
tabakalarda, bu zayıf alanların yüzeyleri iyice yalıtılmalıdır.

• Aksi takdirde, alt katman ısısının yükselmesiyle hava kabarcıkları 
kürlenmemiş mastiğin içine geçebilir.

Açılmamış orijinal ambalajında, 5 °C ile 25 °C arası sıcaklıktaki kuru 
ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Ambalajı açılan ürün mümkün 
olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında 
yiyecekler, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile 
yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. 
Kullandıktan sonra ağzını iyice kapatınız. Uygulama sırasında 
mutlaka eldiven ve koruyucu gözlük takılmalıdır. Çalışma sahasına 
ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde 
saklanmalıdır.

600 cc sosis
300 cc kartuş

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KULLANIM ALANLARI
• İç ve dış mekanlarda,
• Yatay ve düşey dilatasyon derzlerinde,
• Çatı ve teras dilatasyonlarında ve parapet köşe birleşimlerinde,
• Prefabrik elemanların birleşim detaylarında,
• Prekast duvar panelleri arasında,
• PVC, ahşap, metal, alüminyum ve plastik doğramaların derzlerinde 

sızdırmazlık mastiği olarak kullanılır.

AVANTAJLARI
• Kolay uygulanabilir ve yüzeyi düzeltilebilir.
• Mükemmel, kalıcı elastikiyet ve yapışma gücüne sahiptir.
• Havanın nemi ile sertleşir.
• Üzeri boyanabilir.
• Kuruduktan sonra su sızdırmaz.
• Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
• Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir.

Yoğunluk: 1.25 ± 0,05 kg/lt
Sertlik: ± 25 Shore A
%100 Esnemede Modülüs: 0.2 N/mm2

Elastikiyet: > 900%
Betona Yapışma Mukavemeti: >2 N/mm2

Servis Isısı: -40 °C - 80 °C

600cc tüp için lineer ölçüler:

INTERSEAL PU (FIXPUR FLEX)


