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IMBERAL® SK 16B

IMBERAL® SKB 89B için astar olarak kullanılan, 
yapışma güçünü arttıran, bitüm-kauçuk emülsiyon

Özellikler
IMBERAL® SK 16B standart bina yüzeylerine mükemmel 
yapışma özelliğine sahip, yüksek kaliteli, az kokulu, tüm 
hava koşullarında uygulamaya müsait bitüm-kauçuk
emülsiyondur.
• -5 °C ‘ye kadar depolanabilir
• -5 ° C ‘ye kadar uygulanabilir
• Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir
• Hızlı kurur
• Aktif yapıştırma sağlar

Uygulama

IMBERAL® SK 16B iç ve dış mekanlarda kullanılabilir, kend-
inden yapışkanlı soğuk uygulanan bitümlü membranların 
yapışmasını kuvvetlendirmek, sızdırmazlık bantlarını 
yapıştırmak için kullanılır.
Tüm emici ve mineral yüzeylerde, beton, alçı, doğaltaş 
yüzeylerde ve onarım ihtiyacı olan, hava şartlarına maruz 
kalmış bitümlü kaplamaların üzerinde uygulanabilir.
Ekstrüde sert polistren köpük levhaların astarı ve 
yapıştırma malzemesi olarak kullanılabilir. 
Ayrıca tüm mineral maddeler için astar malzemesidir.

Uygulama alanları
• İç ve dış duvarlar
• Garajlar
• Onarım ihtiyacı olan bitümlü yüzeyler

Paketleme
Ambalaj
Teslimat şekli
Yoğunluk
İşlem ısısı
Sıcaklık dayanımı
Kuruma süresi1)

Depolama

Uygulamaya bağlı olarak 0,15 - 0,2 kg/m2  
1) +20 °C ve % 60 bağıl nemli havada.

Metal kova
25 kg / 5 kg
16/72 bağ/palet
1,13 kg/l
-5 °C ile +35 °C
-25 °C ile +120 °C
3 saat
-5 °C, 6 ay

Teknik bilgiler

Tüketim
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IMBERAL® SK 16B

Alt zemin hazırlama
Yüzeyler tam sertleşmiş, buz, yağ, gres, toz, kir ve 
kalıntı harçtan arındırılmış olmalıdır.
Yüzey hafif nemli olabilir. Uygulama sırasında yüzeyle 
malzeme arasına su girmesine kesinlikle izin  
verilmemelidir. Zemini iyice temizleyiniz. Beton 
boşluklarını, çukurları uygun bir harçla doldurun ve 
zemini tesviyeleyin.

Uygulama şekli
DIN 18195 - binaların su yalıtımı
DIN 1053 - tuğla duvarlar
1. Bir fırça ile yavaşça ve eşit olarak yüzeye   
 uygulayın.
2. Herhangi bir taşmayı, astar halen ıslakken  
 su ile temizleyin. Uygulamadan hemen sonra tüm  
 aletleri su ile iyice temizleyin.
Astarı kesinlikle inceltmeden uygulayınız.
IMBERAL® SKB 89B uygulamadan önce tamamen 
kurumasını bekleyin.

hahne sistem ürünleri
IMBERAL® SKB 89B

Önemli uyarılar
• Sadece kuru şartlarda ve -5 °C +35 °C   
 sıcaklıklarda ürün uygulayın.
• Tamamen kuruyana dek yağmurdan koruyun.
• Astarlanmış yüzey tamamen kurumalıdır.
• DIN 18195’e göre koruyucu kaplama ve önlemleri  
 uygulayın.
• Düşük ortam sıcaklığı ve yüksek bağıl nem, astarın  
 daha uzun sürede kurumasına neden olur.

İçindekiler
Zift, polimerler, emülgatörler, işlevsel dolgu maddeleri, 
dengeleyiciler, donma noktası düşürücü

İş güvenliği / öneriler
Kimyasal ürünlerin kullanımında alışılmış hijyen ve 
önlem tedbirlerinin dikkate alınması gerekir. Uygun 
koruma çalışma kıyafetleri giyilmelidir.

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: 11.2012
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