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IMBERAL® VE 89V

Alkali dayanımlı, takviye kaplamalar için güçlendirme 
malzemesi

Uygulama
IMBERAL® VE 89V mekanik yük kapasitesini 
artırmak,  kaplama kalınlığını kontrol etmek ve çatlak 
köprüleme özelliğini güçlendirmek amacıyla izolasyon 
malzemeleriyle birlikte kullanılır. 

Uygulama alanları: 
• Plastik-modifiye kalın bitüm kaplama
• INTRASIT® Poly-C1 54Z/-C2 55Z
•  INTRASIT® 1KFlex 54Z
• IMBERAL® Emuflex 20B
• IMBERAL® RSB 55Z

Teknik bilgiler
Paketleme

Teslimat şekli    
Gramaj
Çözgü kopma mukavemeti
işlenmemiş
28 gün % 5 NaOH 
Atkı yırtılma mukavemeti  
işlenmemiş
28 gün % 5 NaOH   yakl.
Depolama

50 m² Rulo 1,0 m 
genişliğinde/50 m 
uzunluğunda 
25 m² Rulo 0,5 m 
genişliğinde/50 m 
uzunluğunda 
Tekli rulo
100 g / m2

yakl. 1.600 N

yakl. 800 N
yakl. 1.700 N
yakl. 840 N
en az 24 ay

Tüketim
m2 başına 1,05 m2 geotekstil



IMBERAL® VE 89V

Alt zemin hazırlama
Yüzey, uygulanacak izolasyon malzemesinin işlem 
yönergelerinde belirtildiği gibi hazırlanmış olmalıdır.

Uygulama
1. Istenilen uzunlukta geotekstili kesin.
2. İzolasyon malzemesinin ilk katını uygulayın.
3. Geotekstil malzeme, izolasyon malzemesinin ilk 

katı halen ıslakken, bu ilk katın üzerine serilir. Bu 
durumda, kumaşın alt tabaka üzerine basılmaması 
gerekmektedir.

4. Geotekstil malzeme daha sonra bir kat daha 
izolasyon malzemesi ile kapatılır.  IMBERAL® 
VE 89V tamamen izolasyon malzemesi ile kaplı 
olmalı ve herhangi bir noktada kaplama dışarı 
çıkmamalıdır.

hahne Sistem ürünleri 
hahne bitüm kaplama
INTRASIT® Poly-C1 54Z
INTRASIT® Poly-C2 55Z
INTRASIT® 1KFlex 54Z
IMBERAL® RSB 55Z
IMBERAL® Emuflex 20B

Önemli uyarılar
• IMBERAL® VE 89V yalıtım katmanları ortasında 

gömülü olması gerekir.
• Geotekstil, kenarlarında yakl. 5 cm bindirme ile 

uygulanmalıdır.
• Ilgili izolasyon malzemesinin işlem yönergesi takip 

edilmelidir.

İçindekiler 
Woven- cam geotekstil, akrilat

İş güvenliği / Öneriler
Özel önlemlerin alınması gerekmemektedir.

İmha
Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Üretici
Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln 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:  5.2014


