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DELİK KAPATMA- SUPERSHIELD SU YALITIMI UYGULAMASI ÖN KOŞULU 
 

 Duvardaki yatay boru girişlerinin boru etrafındaki açıklığı eşit ve en az 100 mm olmalıdır 

(örneğin, boru geçişi için açılan deliğin çapı boru çapından en az 20 mm daha fazla olmalıdır) 

 
SUPERSHIELD ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ 

 
SUPERSHIELD CRYSTALGROUT’u 4 ölçü toza 1 ölçü su olacak şekilde macun kıvamında hazırlayın ve daha 

sonra boşluğu duvar yüzeyine kadar kapatın ve daha sonra boru ile döşemenin kesiştiği nokta ve boruya 

cam elyaf uyguladıktan sonra kendinden yapışkanlı kauçuk membran SUPERSHIELD FIXSEAL’ı boru üzerinde 

1” ve duvar üzerinde 1” kapatma sağlayacak şekilde uygulayın ve daha sonra  iki bileşenli son derece esnek 

sızdırmazlık membranı SUPERSHIELD FLEXI’yi iki kat olarak ve SUPERSHIELD FIXSEAL üzerine boru ve 

duvar ile en az 1” üst üste binecek şekilde uygulayın. 

 

 

Uygulama Yöntemi 

 

1) Yüzey Hazırlama: SUPERSHIELD CRYSTALGUARD uygulanacak beton yüzey yabancı maddelerden 

arındırılmış olmalı ve tel fırça veya elektrikli süpürge gibi mekanik sistemlerle mikro temizlik yapılmalıdır ve 

dokunulabilir kurulukta olmalıdır. 

2) CRYSTALGROUT’un karıştırılması- SUPERSHIELD CRYSTALGROUT’u tozu 4 ölçü toza 1 ölçü temiz su 

ile karıştırın ve koyu kıvamlı bir harç elde edin. 

3) CRYSTALGROUT’un karıştırılması- SUPERSHIELD CRYSTALGROUT’u deliğe, üst yüzeyle aynı 

seviyeye gelene kadar dökün. 

4) FIXSEAL’ın uygulanması- SUPERSHIELD FIXSEAL harç döküldükten 24 saat sonra 
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uygulanmalıdır. FIXSEAL’ı kâğıdı çıkardıktan sonra boru ve döşemenin kesişim noktasının etrafına uygulayın, 

membranı uygun bir rulo yardımı ile sıkıca bastırın ve membranın kesişim noktasında 10 cm üst üste binecek 

şekilde uygulama yapmaya özen gösterin. 

5) FLEXI’nin karıştırılması- SUPERSHIELD FLEXIBOND A bileşenini (Toz) önceden ölçülen ambalajda 

bulunan SUPERSHIELD FLEXI B bileşeni (Sıvı) ile karıştırın. 

6) FLEXI’nin Uygulanması- SUPERSHIELD FIXSEAL üzerine SUPERSHIELD FLEXI’nin ilk katını duvar ve 

boru üzerinde en az 1” taşacak şekilde sulu harç kıvamında uygulayın.  

7) FLEXI’nin ikinci katı- SUPERSHIELD FLEXI’nin ikinci katını birinci kattan en az 4 saat sonra sulu harç 

kıvamında uygulayın. 

 

Kürlenme 

 

 SUPERSHIELD CRYSTALGROUT/FIXSEAL/ FLEXI sistemi en az 3 gün boyunca hava ile kürlenmeli 

ve en az 18 saat boyunca su / yağmura karşı korunmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notlar: 

a) SUPERSHIELD CRYSTALGROUT yerine modifiye edilmiş harç SUPERSHIELD BONDPLAST kullanılabilir. 
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DELİK KAPATMA- SUPERSHIELD SU YALITIMI UYGULAMASI ÖN KOŞULU 

 
 Duvardaki düşey boru girişlerinin boru etrafındaki açıklığı eşit ve en az 100 mm olmalıdır 

(örneğin, boru geçişi için açılan deliğin çapı boru çapından en az 20 mm daha fazla olmalıdır) 

 
SUPERSHIELD ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ 

 
SUPERSHIELD CRYSTALGROUT’u 3,5 ölçü toza 1 ölçü su olacak şekilde macun kıvamında hazırlayın ve daha 

sonra boşluğu harç için bir kalıp kullanarak duvar yüzeyine kadar kapatın ve daha sonra boru ile döşemenin 

kesiştiği nokta ve boruya cam elyaf uyguladıktan sonra kendinden yapışkanlı kauçuk membran 

SUPERSHIELD FIXSEAL’ı boru üzerinde 1” ve duvar üzerinde 1” kapatma sağlayacak şekilde uygulayın ve 

daha sonra  iki bileşenli son derece esnek sızdırmazlık membranı SUPERSHIELD FLEXI’yi iki kat olarak ve 

SUPERSHIELD FIXSEAL üzerine boru ve duvar ile en az 1” üst üste binecek şekilde uygulayın. 

 

 

Uygulama Yöntemi 
 

1) Yüzey Hazırlama: SUPERSHIELD CRYSTALGUARD uygulanacak beton yüzey yabancı maddelerden 

arındırılmış olmalı ve tel fırça veya elektrikli süpürge gibi mekanik sistemlerle mikro temizlik yapılmalıdır ve 

dokunulabilir kurulukta olmalıdır. 

2) Kalıp kullanımı- SUPERSHIELD CRYSTALGROUT’un döşeme tabanından akmasını engellemek için kalıp 

kullanın. 

3) CRYSTALGROUT’un karıştırılması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD tozu 3,5 ölçü toza 1 ölçü temiz su 

ile karıştırın ve sulu harç kıvamında bir karışım elde edin. 

4) CRYSTALGROUT ile dolgu yapılması-  Boşluğu, koyu kıvamda SUPERSHIELD CRYSTALGROUT 
kullanarak 
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yüzeyle aynı seviyeye gelene kadar doldurun.  

5) FIXSEAL’ın uygulanması- SUPERSHIELD FIXSEAL harç döküldükten 24 saat sonra uygulayın. 

SUPERSHIELD FIXSEAL’ı kâğıdı çıkardıktan sonra boru ve döşemenin kesişim noktasının etrafına uygulayın, 

membranı uygun bir rulo yardımı ile sıkıca bastırın ve membranın kesişim noktasında 10 cm üst üste binecek 

şekilde uygulama yapmaya özen gösterin. 

6) FLEXI’nin karıştırılması- SUPERSHIELD FLEXI A bileşenini (Toz) önceden ölçülen ambalajda bulunan 

SUPERSHIELD FLEXI B bileşeni (Sıvı) ile karıştırın. 

7) FLEXI’nin Uygulanması- SUPERSHIELD FIXSEAL üzerine SUPERSHIELD FLEXI’nin ilk katını duvar ve 

boru üzerinde en az 1” taşacak şekilde sulu harç kıvamında uygulayın.  

8) FLEXI’nin ikinci katı- SUPERSHIELD FLEXI’nin ikinci katını birinci kattan en az 4 saat sonra sulu harç 

kıvamında uygulayın. 

 

 

Kürlenme 

 

 SUPERSHIELD CRYSTALGROUT/FIXSEAL/ FLEXI sistemi en az 3 gün boyunca hava ile kürlenmeli 

ve en az 18 saat boyunca su / yağmura karşı korunmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notlar: 

a) SUPERSHIELD CRYSTALGROUT yerine modifiye edilmiş harç SUPERSHIELD BONDPLAST kullanılabilir. 
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