
Yalıtım Çözümleri

“inovatif yapı çözümleri”



Derz ve Dilatasyon Yal›t›m›
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DAKORIT® ES 40B

Hızlı yalıtım ve geçirimsizlik sağlayan, elastoplastik, üni-
versal yalıtım mastiği 

Resmi denetim sertifikalı

Özellikler

DAKORIT® ES 40B yüksek kaliteli elastomer-bitüm bazlı bir 
mastiktir. Hava şartlarının etkilerine ve agresif ortamlara 
karşı çok dirençlidir. Su altında da çok iyi yapışır.
• Elastoplastik
• Kolay uygulanır
• Hemen sertleşir
• Hemen suya dayanıklı hale gelir
• Çok maksatlı kullanılabilir

Uygulama

DAKORIT® ES 40B küçük sızıntı olan noktalarda yalıtım 
için idealdir, ayrıca emici zeminlere sac plakaların 
yapıştırılmasında, farklı malzemelerin birleşim noktalarının 
yalıtımında kullanılır. 

Uygulama alanları
• Dış mekanlar
• Çatı elemanlarının bağlantı noktaları, beton, sac,  
 ahşap yüzeyler
• Nemli ve kuru yüzeyler

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

Teknik bilgiler
Paketleme
Ambalaj
Teslimat Şekli
Yumuşama noktası
Soğukta kırılma
Yağmura dayanıklılık
Sertleşme1)

Depolama 

Tüketim
1 mm katman kalınlığında 

Metal kova
12 kg
45 Bağ/Pal.
> +100 °C
< -10 °C
anında
ca. 1 mm/24 Saat
12 Ay

1 kg/m2
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DAKORIT® ES 40B

Alt zemin hazırlama
Alt zeminlerin temiz ve sağlam olması gerekir.

Uygulama şekli
1. DAKORIT® ES 40B bağdan çıkarılır ve mala ile ilgili  
 yere sürülür.

2. Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra
 HADALAN® EPV 38L ile temizlenmelidir.

3. Düşük çevre ve zemin ısılarında uygulama sıvanacak  
 macunun sıcakta bekletilmesinden sonra   
 kolaylaşacaktır.

Aşırı kullanımlarda ilaveten sacların mekanik olarak 
sabitlenmesi gerekir.

Aşırı bükülmüş veya dikey yüzeylerde katman kalınlığının 
her kat için 3 mm’yi geçmemesi gerekir.

Sistem ürünleri
HADALAN® EPV 38L

Önemli uyarılar
• Yanıcı çözelti maddeleri içerir.
• Duvarlara azami 3 mm kalınlığında sürülmelidir.
• İç mekanlarda kullanıma uygun değildir.
• Düşük ısılarda ısıtmalı bir odada muhafaza edin.
 Böylece kullanımı daha kolay olacaktır.
• Sac malzemede kabuk oluşmadan önce yapıştırma  
 yatağına preslenmelidir. Uzun süre bekleme   
 yapışmada azalmaya neden olacaktır.

İçindekiler
Bitüm, Polimer, fonksiyonel dolgu maddeleri, Lifler, Tutkal, 
organik çözelti maddeleri

İş güvenliği / öneriler
Nakliyede güvenlik, depolama ve kullanım ile ilgili daha 
yakın bilgileri güncel güvenlik bilgi sayfasından temin
edebilirsiniz.

İmha
Ülkeye Has Yönetmeliklere Riayet Edilecektir.

Üretim yeri
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya
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DIN 1055: DAKORIT® ES 40B
Yüzeysel rüzgara karşı güvenlik

Alan üzerindeki yükseklik

0 ile 8 m arasında
Köşe alanda
Kenar alanda

8 ile 20 m arasında
Köşe alanda
Kenar alanda

20 ile 100 m arasında
Köşe alanda
Kenar alanda

100 m üzerinde
Köşe alanda
Kenar alanda

İstenilen 1,5 kat güvenlik her halükarda büyük ölçüde 
aşılmıştır.
Yüksek bina yüksekliklerinde dahi köşe ve kenar 
alanlarında fazlalığın 20 cm olması mümkündür.

51,25-katı
91,11-katı

32,03-katı
56,64-katı

23,29-katı
41,41-katı

19,71-katı
35,04-katı

DAKORIT® ES 40B

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: 2.2012
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