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YAPIBIT S16 SELF ADHESIVE MEMBRAN, elastomer  bitümlü,  cam elyaf donatıdan oluşmuş kendinden 
yapışkanlı bitümli bir membrandır. 
 
 
Beton  veya çelik yüzey üzerine buhar dengeleyici olarak kullanılır.  
 
 
Önceden astarlanmış ve tozdan arındırılmış yüzey üzerine kendirden yapıştırmalı şekilde uygulanır. Beton üzerine 
yapılan uygulamalarda astarın kullanımı önerilir. 
 
 - Yüzeyi kurutun ve fırçalayın  
 - Astar uygulamasi (beton yüzey üstüne)  
 - Rulonun  açılıp yayılması  
 - 10 cm.'lik bir alanın silikon kısmının yapışkanını çıkartarak bindirme şeridini yapıştırınız 
 - Ekleme alanını yüzeye uygulayın  
 - Baloncuk oluşmasını engelleyecek şekilde yapışkan kısmı silikon kısmından ayırıp yapıştırınız. 
 - Minimum uygulama sıcaklığı : +10oC 
 

 

Donatı Karma cam ızgara/cam tülü 75 gr / m2 

Bağlayıcı 
Elastomer bitüm: SBS termoplastik polimerler ve  

seçili bitüm karışımı* 

Kalınlık ≥ 1,5 mm 

Yüzeysel kütle Yaklaşık 1,6 kg / m2 

Üst yüzey Kum 

Alt yüzey Yerinden ayrılabilir silikon film 

Bindirme şeridi ≥ 60 mm 

 

 

Maksimum çekme kuvveti (EN 12311-1) 
  - Boylamasına 
  - Enlemesine 715 N/5 cm 

615 N/5 cm 

 Maksimum çekme kuvvetinde uzama (EN 12311-1) 
  - Boylamasına 
  - Enlemesine % 3,3 

% 3,7 

 Delinme direnci (iç test): 91 kg 

 Çivi yırtığına karşı direnci (EN 12310-1) 
  - Boylamasına 
  - Enlemesine 280 N 

210 N 

 Düşük sıcaklıkta esneklik (EN 1109)  -20 ºC' de yırtık yok 

 Yüksek sıcaklığa dayanım (EN 1110) 100 ºC 

 Su buharı iletimi (EN 1931) Sd 88 m 

 

 

TANIMI                           

BĐLEŞENLERĐ 

TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 

KULLANIM ALANLARI 

UYGULAMA 
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Rulo ölçüsü 20 m x 1,08 m 

Rulo ağırlığı Yaklaşık 32 kg 

Stoklama Üzeri kılıflı paletler halinde dik şekilde 

 
Rulonun uzunluğu %-1 tolerans ile verilmiştir. Bir rulo iki kesimden oluşabilir. Bu durumda, en küçük uzunluk 3 
metredir ve toplam uzunluk nominal uzunluğa eşit olacaktır. Rulolar düz bir zemin üzerine konularak stoklanır. 
Paletler maksimum 2 palet boyunu geçmeyecek şekilde, aralarına bir levha konularak yüklenebilir. Kötü havalarda 
veya düşük sıcaklıklarda, en az 5 saat önce, en az +20C derecede bekletilmesi ve rutubete karşı korunması, 
malzemenin kullanımını kolaylaştırabilecektir. 

 
 

Membran herhangi bir tehlike içeren bileşen içermez. Hijyen, sağlık ve çevre için gereksinimlerini genel olarak 
karşılamaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SAKLAMA KOŞULLARI 

ÖZEL TALĐMATLAR 


