
Yalıtım Çözümleri

“inovatif yapı çözümleri”



Çatı, Balkon ve Teras Yalıtımı
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DAKORIT® Bituflex 20B

1) +20 °C ve 60 % göreceli nemli hava.

Teknik bilgiler
Paketleme PE-Kova 
Ambalaj  23 kg / 12 kg
Teslimat şekli 24 / 33 Bağ/Palet
Yoğunluk 1,1 kg/l
İşlem ısısı +5 °C ile +35 °C arası
Isıya direnç > +100 °C 
Soğuk kırılması (25mm Kıymık) < -15 °C 
Kırılma esnekliği:
+20 °C de 
Yağmura dirençli1) 4 Saat sonra
Sertleşmiş ve yük taşıyabilir1) 24 Saat sonra
Depolama Dondan korumalı, 6 Ay

Tüketim
Basınçsız su 1,5 kg/m2

Basınçlı su
DAKORIT® DV110 89V ile  >2,5 kg/m2

Özellikle eski bitüm kaplı yüzeylerin ve lifli çimento çatı 
levhalarının su yalıtımı için solvent içermeyen,  
elastik bitüm-kauçuk sıvı membran

Resmi onay belgeli

Özellikler
DAKORIT® Bituflex 20B kalın akışkan, kolay uygulanabilir, 
elastomer içiren bitüm-kauçuk bir emülsiyondur.
Alışılmış yapı maddelerinin üzerinde çok iyi tutunur ve
yer altı suları için bir tehlike oluşturmaz.
DAKORIT® Bituflex 20B UV ve eskimeye karşı mükemmel bir 
direnç sağlar. Buz çözücü tuzlara, arıtıcılara ve alışılmış yer 
yüzeyinde oluşan agresif maddelere vb.
karşı mükemmel bir direnç sağlar.
• Elastik
• Püskürtülebilir
• Yüksek oranda yapışkan
• UV ve eskimeye karşı dirençli
• Isıya ve soğuğa dirençli

Uygulama
DAKORIT® Bituflex 20B Bitümlü çatıların ve lifli
çimento plakalarının korunması ve yenilenmesi içindir. İnşaat 
alanlarında zemine temas eden kısımlarının ve iç mekanların 
yalıtımının sağlanması içindir. Asfalt soğuk mastiği olarak da 
asfalt yüzeylerde son katmanın
kapatılması için kullanılabilir.

Uygulama alanları

• Hidroelektrik santrallerinde arıtma, toplama ve
 yedek tanklarda
• Toprak temaslı duvar ve zeminler
• Bitümlü polimer çatı membranları
• Lifli çimento çatı plakaları
• Balkonlar ve şap altı zemin plakaları
• Teras çatı yalıtımları
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DAKORIT® Bituflex 20B

Alt zemin hazırlama
Zeminin temiz, sağlam ve düz olması gerekir. 
Kir birikintilerinin basınçlı su baharı veya mekanik
yöntemlerle temizlenmesi gerekir.

Uygulama şekli
Çatı yalıtımlarında düz çatı yönetmelikleri ve DIN 18531

1. Astar olarak kullanımda %20 su ile inceltilir.

2. DAKORIT® Bituflex 20B rulo, çatı kaplama fırçası,  
 tavan fırçası veya Peristaltik Pompa PP 99 ile   
 uygulayın.

3. Asfalt inşaatında sürme işlemi lastik sıyırıcılı
 döküm arabaları ile de gerçekleştirilebilir.

4. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra su ile  
 temizleyin.

Özellikle yıpranmış veya çatlak ihtimali olan alanlarda
DAKORIT® Bituflex 20B en az 2-kat uygulama
yapmalısınız ve ilk uygulamaya DAKORIT® DV110 89V 
ekleyin (örn. Su değişim bölgeleri veya eğimsiz çatı
yüzeylerinde)

Koruma önlemleri
Su alma konusunda kötü durumda olan çatılarda (Su birik-
en çatılar) yüksek oranda toz, yaprak, bitki tohumlarının 
birikmesi ve yosun tutma söz konusu olabilir. Su birikin-
tilerinin kuruması durumunda çökeltilerin toplanması 
nedeniyle yüzeyler aşırı yıpranır. Süpürmeyle oluşan 
gerilimlerden oluşan çatlaklar altında bulunan yalıtım 
katmanlarına kadar ulaşabilir. Bu çatı alanları “Özellikle 
yıpranan yüzeyler” sınıfına girerler ve buna uygun olarak 
işleme tabi tutulmalıdırlar.

hahne sistem ürünleri
DAKORIT® DV110 89V
Peristaltik Pompa PP 99

Önemli uyarılar
• İşlem ısısı olarak +5 °C ila +35 °C’ye uyun.
• DAKORIT® Bituflex 20B kuruma sürecinde   
 yağmurdan korunmalıdır.
• Taze malzeme suda çözünür.
• Yüksek nem ve düşük ısılar kuruma sürelerini
 uzatır.
• Üzerinden akan suyun yükünden kaçınmalısınız
 (asgari su yükü)

İçindekiler
Bitüm, polimer, emülgatörler, fonksiyonel dolgu maddeleri

İş güvenliği / öneriler
Kimyasal ürünlerin kullanımında alışılmış hijyen ve önlem 
tedbirlerinin dikkate alınması gerekir. Uygun iş güvenliği 
koruma kıyafetlerinin giyilmesi gerekir.

İmha
Ülkeye Has Yönetmeliklere Riayet Edilecektir.

Üretim yeri
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve
uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli 
olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. 
Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı 
tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir.
Güncelleme tarihi: 9.2012
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