
   
 

        
                                             

 

Kendinden yapışkanlı, elastik butilden mamuldur. Üst yüzeyi sıva, şap ve kaplama yapıştırıcılarını tutucu özellikte non-woven 
tekstil tabakası ile kaplıdır. Plastik, metal, seramik, mermer, cam, polikarbonat, ahşap vb. birçok malzemeye mükemmel yapışır.  
 
 

Soğuk uygulanır. Su geçirmezdir. Hemen hemen bütün yüzeylerde iyi bir aderansa sahiptir. Esnek yapısı her yönde oluşabilecek 
hareketlere uyum sağlar. Metal, cam, seramik, mermer, ahşap, tuğla, beton (gözenekli ve tozuyan yüzeylerde uygun bir astar 
kullanılması tavsiye edilir) yüzeylerde uygulanabilir. Bu özellikleri sayesinde, mevcut kaplamanın kırılmasına gerek olmadan su 
sızdıran seramik, mermer kaplı yüzeylerin yalıtılmasını sağlar. Uygulama sonrası üzerine direkt olarak tekrar kaplama yapılabilir. 
Kendinden yapışma özelliği ile uygulama kolaylığı sağlar. Çeşitli ebat ve formlarda kullanılabilir. -30 Co olan soğuk dayanımı ile en 
zor iklimlerde bile kırılma yapmadan esnekliğini muhafaza eder. Yüksek elastikiyeti sayesinde soğuk derzlerde ve farklı yapı 
elemanlarının birleşiminde güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.  
  

 
Et kalınlığı : 1.0 mm Soyulma direnci (90°) : > 80 N 
Renk : Gri Döngü yapışma testi : > 70 N 

 Çekme dayanımı : Uzunl. > 100N/50mm, En > 100N/50mm Dikey akış : < 10mm 
Kopma anında esneklik : Uzunl. > %70,  En > %70 Uygulama sıcaklığı : +0°C / +45°C 
Katı madde oranı : % 100 Kullanım Sıcaklığı : -40°C / +100°C 
Tekstil yüzeye çimentolu    
ürünlerin yapışma direnci 

: 0,9 N/mmq 
 

Özgül ağırlık : 1.45 – 1.55 gr/cm3 

 
Seramik, cam, metal, polikarbonat gibi pürüzsüz ve emici olmayan yüzeylere astar kullanmaksızın uygulanabilir. Beton, sıva, şap,  
alçı levha gibi pürüzlü ve emici yüzeylerde mutlaka uygun bir astar kullanılmalıdır.  
• Uygulama amacına en uygun genişlikte bant ebadını seçiniz. 
• Uygulama yüzeyini toz, kir ve yağdan arındırınız. 
• Ruloyu uygulama yapılacak kısım kadar açınız. 
• Bant arkasındaki ayırıcı silikonlu kağıdı sıyırınız ve YapıStick Armür bandı uygulama yüzeyine yapıştırınız. 
• Bir rulo veya havlu ile basınç uygulayarak tüm yüzeye yapışmasını sağlayınız. 
 

               

 

Rulo, uzunluk: 10 mt, en: 5, 10, 20, 30 ve 100 cm. Diğer ebatlar istek üzerine üretilebilir. 
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AVANTAJLARI 

TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 

Kendinden Yapışkan Butil-Tekstil Su Yalıtım Membranı 

UYGULAMA ŞEKLĐ 

AMBALAJ ŞEKLĐ 

YapıStick Armür 

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde 
kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır. 


