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ÇATI DÖŞEMELERİ- SUPERSHIELD SU YALITIMI UYGULAMASI ÖN KOŞULU 

 
 Uygulama yapılacak olan ÇATI DÖŞEMESİ en az 7 günlük olmalıdır. 

 Yatay tuğla duvarlardan geçen borular sarılmalı ve 1:3 oranında çimentolu harç ile en az 25 mm 

kalınlığında kaplama yapılmalıdır. 

 Beton olmayan yan duvarlar 1:3 oranında çimentolu harç ile en az 25 mm kalınlığında ve eğimli zemin 

üzerinde en az 6” yükseklikte olacak şekilde kaplanmalıdır. 

 
SUPERSHIELD ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ 

 

Beton Yüzey 

 
Çatı döşemesi ve en yakın dolgu seviyesinden 6” yüksekliğinde olan beton yan duvara, betonun gözenekleri 

ve kapiler kanalların içerisinde çözünmeyen kristalin yapılar meydana getiren Derine Nüfuz Eden Kapiler 

(DPC) su yalıtımı sistemi ile zenginleştirilmiş tek bileşenli SUPERSHIELD CRYSTALGUARD’ı iki kat olarak 1,5 

Kg/m² tüketim oranında fırça ile uygulayın. 

 

Sıva Bulunan Beton Olmayan Yüzey 

 
En yakın dolgu seviyesinden en az 6” yükseklikte olan yan duvarlara eksiz bir esnek membran oluşturan iki 

bileşenli malzeme SUPERSHIELD FLEXI’yi iki kat olarak 2 Kg/m² olarak fırça ile uygulayın. Kaplama birleşme 

noktasında kristalin kaplama ile en az 1” üst üste binmelidir. 

SUPERSHIELD FLEXI BİRİNCİ KAT 

SUPERSHIELD FLEXI 

İKİNCİ KAT SUPERSHIELD  CRYSTALGUARD 

İKİNCİ KAT 
YÜZEY 
DÜZELT
ME SUPERSHIELD  

CRYSTALGUARD 

BİRİNCİ KAT 
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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. 

2) Ön ıslatma -Beton yüzeyler gözenekler ve ince kanalların içinde nem olmasını sağlamak için kaplamadan 

önce temiz su ile iyice ıslatılmalıdır ve kaplama esnasında fazla su uzaklaştırılarak yüzeyin kuru olması 

sağlanmalıdır. 

3) CRYSTALGUARD’ın karıştırılması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD tozu 5 ölçü toza 2 ölçü temiz su ile 

karıştırın ve sulu harç kıvamında bir karışım elde edin. 

4) CRYSTALGUARD’ın Uygulanması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD’ın birinci katını beton yüzeye sulu 

harç kıvamında uygulayın. 

5) CRYSTALGUARD’ın ikinci katı- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD’ın ikinci katını birinci kattan en az 4 

saat sonra sulu harç kıvamında uygulayın. 

Kristalin kaplamadan 8 saat sonra beton olmayan yüzeye SUPERSHIELD FLEXI membran kaplama 

uygulaması yaparak devam edin. 

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 FLEXI’yi beton olmayan, sıva kaplı yan duvarlara kesişme 

noktasında kristalin kaplama ile 2” üst üste binecek ve sulu harç kıvamında olacak şekilde birinci kat olarak 

uygulayın. 

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

kıvamında uygulayın. 

 

Kürlenme 

 

 SUPERSHIELD CRYSTALGUARD kaplama uygulamadan 24 saat sonra sis şeklinde püskürtülen temiz 

su ile kürlenmeli ve en az 3 gün boyunca nemli tutulmalıdır. 

 SUPERSHIELD FLEXI en az 3 gün boyunca hava ile kürlenmeli ve en az 18 saat boyunca su / 

yağmura karşı korunmalıdır. 

 

Dikkat Edilecek Noktalar 

 
Su yalıtımı yapılacak olan betondaki çatlaklar, yatay, dikey derz dolguları, bağlantı delikleri, boru girişleri, 

inşaat derzleri, genleşme derzleri ve diğer kusurlar SUPERSHIELD özelliklerine ve uygulama yöntemine göre 

işlem görmelidir. 

Performans Kriterleri 

 

Kristalin su yalıtım sistemi burada belirtilen performans koşullarını karşılamalı veya üzerine çıkmalıdır. 

 Kristalin Nüfuzu :  Su yalıtım malzemelerinin kristalleşme kapasitesi, beton içerisinde 
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iğne benzeri kristal yapıların betonun derinliklerine ulaştığını kanıtlayan bağımsız SEM (Tarayıcı Elektron 

Mikroskopu) fotoğrafları ile kanıtlanacaktır. 

 Kendi kendine onarım kapasitesi ve geçirgenlik direnci: ABD Ordusu Mühendisleri CRD-C48-73 

“Beton Geçirgenliği” standardına göre bağımsız olarak test edilmiştir. 

 Kaplamanın betonun negatif tarafındaki verimine ilişkin test:  Negatif taraftaki sızıntının 

kapatılmasına ilişkin kaplama kapasitesini gösteren bağımsız test. 

 Klorür iyon nüfuzuna karşı direnç ASTM C 1202-03’e göre yapılan bağımsız testte işlem görmemiş 

örneğe oranla %100 daha iyi direnç ortaya koyulmalıdır. 

 Kullanma Suyu Onayı: Bağımsız test EN veya NSF Standardı 61’e göre yapılacaktır ve kullanma 

suyunun muhafaza edildiği yapılarda su yalıtım malzemesi olarak kullanım için onaylanmalıdır. 

 

Kalite Güvencesi 

 
A) Üretici: Üretici, proje için malzeme üretilen tesisin gerekli testlere ve kapsamlı incelemeye tabi 

tutulduğunu ve sisteme ilişkin Avrupa normlarına uygun olarak, Avrupa Birliği tarafından görevlendirilen bir 

onaylanmış kuruluşun sürekli takibi altında olduğunu kanıtlamak üzere, sürekli takip denetimi yapan bir 

onaylanmış kuruluştan alınan üçüncü taraf ürün kalite güvence sertifikası ve EN harmonize standardına 

uygun olarak FPC ile birlikte (Fabrika Üretim Kontrolü) CE sertifikasına sahip olmalıdır. Burada belirtilen 

performans testi verilerini ve FPC sertifikasını temin edemeyen üreticiler proje için dikkate alınmayacaktır. 

B) Uygulayıcı: Su yalıtımı uygulamasını yapan taraf çimento içerikli kristalin su yalıtımı malzemelerinin 

uygulanması konusunda deneyim sahibi olacak ve üretici tarafından yazılı olarak onaylanacaktır. 

 

Garanti 

 

A) Üretici Garantisi: Üretici yetki sahibi şirket temsilcisi tarafından onaylanmış standart ürün garantisi 

verecektir. 

B) Uygulayıcı Garantisi: Uygulayıcı, Geçici Kabul Tarihinden itibaren (süreyi belirtiniz) boyunca malzeme 

ve kusurlu işçilikten kaynaklanan kusurlara karşı su yalıtımı uygulaması garantisi verecektir. Garanti 

uygulama yapılan yüzeyleri kapsayacak ve uygulayıcı yapısal kusurlar veya yangın, deprem ve hortum gibi 

uygulayıcının kontrolü dışında olan diğer nedenlerden kaynaklanmayan, tüm sızıntıları masrafları kendisine 

ait olmak üzere onarmak zorunda olacaktır. 

 

Verilecek Belgeler 
 
 

Ürün bilgi sayfaları uygulama kılavuzları, malzeme güvenliği veri sayfası, CE belgesi, test raporlarının özeti. 
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ÇATI DÖŞEMELERİ- SUPERSHIELD SU YALITIMI UYGULAMASI ÖN KOŞULU 

 
 Uygulama yapılacak olan ÇÖKÜK ZEMİN en az 7 günlük olmalıdır. 

 Yatay tuğla duvarlardan geçen borular sarılmalı ve 1:3 oranında çimentolu harç ile en az 25 mm 

kalınlığında kaplama yapılmalıdır. 

 Beton olmayan yan duvarlar 1:3 oranında çimentolu harç ile en az 25 mm kalınlığında ve eğimli zemin 

üzerinde en az 6” yükseklikte olacak şekilde kaplanmalıdır. 

 

SUPERSHIELD ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ 

 

Beton Yüzey 

 
Çatı döşemesi ve en yakın dolgu seviyesinden 6” yükseklikte olan betonun yan duvarlarına, tek bileşenli 

Derine Nüfuz Eden Kapiler (DPC) su yalıtım sistemi SUPERSHIELD CRYSTALGUARD’ı 0,75 Kg/m² tüketim 

oranında tek kat olarak ve sert yüzeye sahip betonun gözenek ve ince kanallarında çözünmeyen kristalin 

yapı meydana getiren tek bileşenli, son derece konsantre kristalin malzeme SUPERSHIELD CRYSTALGUARD 

ULTIMA’yı 0,75 Kg/m² tüketim oranında son kat olarak fırça ile uygulayın. 

 

Sıva Bulunan Beton Olmayan Yüzey 

 

En yakın dolgu seviyesinden en az 6” yükseklikte olan yan duvarlara eksiz bir esnek membran 

oluşturan iki bileşenli malzeme SUPERSHIELD FLEXI’yi iki kat olarak 1,2 Kg/m² olarak fırça ile 

uygulayın. Kaplama birleşme noktasında kristalin kaplama ile en az 1” üst üste binmelidir. 

SUPERSHIELD FLEXI BİRİNCİ KAT 
 

SUPERSHIELD FLEXI İKİNCİ KAT 

SUPERSHIELD 

CRYSTALGUARD ULTIMA 

KAPLAMA 

YÜZEY 
DÜZELT
ME 

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD 

KAPLAMA 
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Uygulama Yöntemi 

 
1) Yüzey hazırlama- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD/ ULTIMA uygulanacak beton yüzey yabancı 

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

temizlik yapılmalıdır. 

2) Ön ıslatma -Beton yüzeyler gözenekler ve ince kanalların içinde nem olmasını sağlamak için 

kaplamadan önce temiz su ile iyice ıslatılmalıdır ve kaplama esnasında fazla su uzaklaştırılarak 

yüzeyin kuru olması sağlanmalıdır. 

3) CRYSTALGUARD’ın karıştırılması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD tozu 5 ölçü toza 2 ölçü 

temiz su ile karıştırın ve sulu harç kıvamında bir karışım elde edin. 

4) CRYSTALGUARD’ın Uygulanması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD’ı tek kat olarak beton 

yüzeye sulu harç kıvamında uygulayın. 

5) CRYSTALGUARD ULTIMA’nın karıştırılması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD ULTIMA tozu 

5 ölçü toza 2 ölçü temiz su ile karıştırın ve sulu harç kıvamında bir karışım elde edin. 

6) CRYSTALGUARD ULTIMA’nın Uygulanması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD ULTIMA’yı, en 

az 4 saat sonra CRYSTALGUARD kaplama üzerine son kat olarak sulu harç kıvamında tek kat olarak 

uygulayın. 

Kristalin kaplamadan 8 saat sonra beton olmayan yüzeye SUPERSHIELD FLEXI membran kaplama 

uygulaması yaparak devam edin. 

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

bulunan SUPERSHIELD FLEXI B bileşeni (Sıvı) ile karıştırın. 

8) FLEXI’nin uygulanması- SUPERSHIELD FLEXI’yi beton olmayan, sıva kaplı yan duvarlara 

kesişme noktasında kristalin kaplama ile 2” üst üste binecek ve sulu harç kıvamında olacak şekilde 

birinci kat olarak uygulayın. 

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

sulu harç kıvamında uygulayın. 

 

Kürlenme 

 SUPERSHIELD CRYSTALGUARD/ ULTIMA kaplama uygulamadan 24 saat sonra sis şeklinde 

püskürtülen temiz su ile kürlenmeli ve en az 3 gün boyunca nemli tutulmalıdır. 

 SUPERSHIELD FLEXI en az 3 gün boyunca hava ile kürlenmeli ve en az 18 saat boyunca su / 

yağmura karşı korunmalıdır. 

 

Dikkat Edilecek Noktalar 

 

Su yalıtımı yapılacak olan betondaki çatlaklar, yatay, dikey derz dolguları, bağlantı delikleri, boru girişleri, 

inşaat derzleri, genleşme derzleri ve diğer kusurlar SUPERSHIELD özelliklerine ve uygulama yöntemine göre 

işlem görmelidir. 

http://www.supershieldglobal.com/
http://www.supershieldglobal.com/


SU YALITIM ÖZELLİKLERİ VE YÖNTEMLERİ 

ÇATI 
DÖŞEMELE
Rİ 

102 

    1.5 Kg/m² BİR KAT CRYSTALGUARD VE BİR KAT CRYSTALGUARD ULTIMA  

www.supershieldglobal.co
m 

ÇATI DÖŞEMELERİ - 102   Sayfa 
3 / 3 

 

 

Supershield DPC Kristalin Teknolojisi Kullanılarak Betonda Su Yalıtımı Yapılması ve Dayanımın 
Arttırılması 

 
 

 

Performans Kriterleri 

 

Kristalin su yalıtım sistemi burada belirtilen performans koşullarını karşılamalı veya üzerine çıkmalıdır. 

 Kristalin Nüfuzu : Su yalıtımı malzemelerinin kristalleşme kapasitesi, iğne benzeri kristal yapıların 

betonun derinliklerine ulaştığını kanıtlayan bağımsız SEM (Tarayıcı Elektron Mikroskopu) fotoğrafları 

ile kanıtlanacaktır. 

 Kendi kendine onarım kapasitesi ve geçirgenlik direnci: ABD Ordusu Mühendisleri CRD-C48-73 

“Beton Geçirgenliği” standardına göre bağımsız olarak test edilmiştir. 

 Kaplamanın betonun negatif tarafındaki verimine ilişkin test: Negatif taraftaki sızıntının 

kapatılmasına ilişkin kaplama kapasitesini gösteren bağımsız test. 

 Klorür iyon nüfuzuna karşı direnç ASTM C 1202-03’e göre yapılan bağımsız testte işlem görmemiş 

örneğe oranla %100 daha iyi direnç ortaya koyulmalıdır. 

 Kullanma Suyu Onayı: Bağımsız test EN veya NSF Standardı 61’e göre yapılacaktır ve kullanma 

suyunun muhafaza edildiği yapılarda su yalıtım malzemesi olarak kullanım için onaylanmalıdır. 

 

Kalite Güvencesi 

A) Üretici: Üretici, proje için malzeme üretilen tesisin gerekli testlere ve kapsamlı incelemeye tabi 

tutulduğunu ve sisteme ilişkin Avrupa normlarına uygun olarak, Avrupa Birliği tarafından görevlendirilen bir 

onaylanmış kuruluşun sürekli takibi altında olduğunu kanıtlamak üzere, sürekli takip denetimi yapan bir 

onaylanmış kuruluştan alınan üçüncü taraf ürün kalite güvence sertifikası ve EN harmonize standardına 

uygun olarak FPC ile birlikte (Fabrika Üretim Kontrolü) CE sertifikasına sahip olmalıdır. Burada belirtilen 

performans testi verilerini ve FPC sertifikasını temin edemeyen üreticiler proje için dikkate alınmayacaktır. 

B) Uygulayıcı: Su yalıtımı uygulamasını yapan taraf çimento içerikli kristalin su yalıtımı malzemelerinin 

uygulanması konusunda deneyim sahibi olacak ve üretici tarafından yazılı olarak onaylanacaktır. 

 

Garanti 

 

A) Üretici Garantisi: Üretici yetki sahibi şirket temsilcisi tarafından onaylanmış standart ürün garantisi 

verecektir. 

B) Uygulayıcı Garantisi: Uygulayıcı, Geçici Kabul Tarihinden itibaren (süreyi belirtiniz) boyunca malzeme 

ve kusurlu işçilikten kaynaklanan kusurlara karşı su yalıtımı uygulaması garantisi verecektir. Garanti 

uygulama yapılan yüzeyleri kapsayacak ve uygulayıcı yapısal kusurlar veya yangın, deprem ve hortum gibi 

uygulayıcının kontrolü dışında olan diğer nedenlerden kaynaklanmayan, tüm sızıntıları masrafları kendisine 

ait olmak üzere onarmak zorunda olacaktır. 

 

Verilecek Belgeler 
 

Ürün bilgi sayfaları uygulama kılavuzları, malzeme güvenliği veri sayfası, CE belgesi, test raporlarının özeti. 
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ÇATI DÖŞEMELERİ- SUPERSHIELD SU YALITIMI UYGULAMASI ÖN KOŞULU 

 
 Uygulama yapılacak olan ÇATI DÖŞEMESİ en az 7 günlük olmalıdır. 

 Yatay tuğla duvarlardan geçen borular sarılmalı ve 1:3 oranında çimentolu harç ile en az 25 mm 

kalınlığında kaplama yapılmalıdır. 

 Beton olmayan yan duvarlar 1:3 oranında çimentolu harç ile en az 25 mm kalınlığında ve eğimli zemin 

üzerinde en az 6” yükseklikte olacak şekilde kaplanmalıdır. 

 

SUPERSHIELD ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ 

 

Beton Yüzey 

 
Çatı döşemesi ve dolgu seviyesinden 6” yükseklikte olan komşu beton duvara, Derine Nüfuz Eden Kapiler 

(DPC) su yalıtım sistemine dayalı tek bileşenli SUPERSHIELD CRYSTALGUARD’ı 0,75 kg/m2 tüketim oranında 

tek kat olarak ve hidratasyona maruz kalmış ve higroskopik kristaller ve yüzeyde itici bir bariyer meydana 

getiren SUPERSHIELD MULTISEAL TEKNOLOJİSİ ile zenginleştirilmiş tek bileşenli çift korumalı sistem 

SUPERSHIELD MULTIGUARD’ı 0,8 k/m2 tüketim oranında tek kat olarak fırça ile uygulayın. 

 

Sıva Bulunan Beton Olmayan Yüzey 

 

En yakın dolgu seviyesinden en az 6” yükseklikte olan yan duvarlara eksiz bir esnek membran 

oluşturan iki bileşenli malzeme SUPERSHIELD FLEXI’yi iki kat olarak 1,2 Kg/m² olarak fırça ile 

uygulayın. Kaplama birleşme noktasında kristalin kaplama ile en az 1” üst üste binmelidir. 

SUPERSHIELD FLEXI BİRİNCİ KAT 
 

SUPERSHIELD FLEXI İKİNCİ KAT 

SUPERSHIELD 

MULTIGUARD KAPLAMA 
YÜZEY 
DÜZELT
ME SUPERSHIELD  

CRYSTALGUARD 
KAPLAMA 
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Supershield DPC Kristalin ve Multiseal Teknolojisi Kullanılarak Betonda Su Yalıtımı Yapılması ve Dayanımın 
Arttırılması 

 
 

 

Uygulama Yöntemi 

 
1) Yüzey hazırlama- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD/ MULTIGUARD uygulanacak beton yüzey 

yabancı maddelerden arındırılmış olmalı ve tel fırça veya elektrikli süpürge gibi mekanik sistemlerle 

mikro temizlik yapılmalıdır. 

2) Ön ıslatma -Beton yüzeyler gözenekler ve ince kanalların içinde nem olmasını sağlamak için 

kaplamadan önce temiz su ile iyice ıslatılmalıdır ve kaplama esnasında fazla su uzaklaştırılarak 

yüzeyin kuru olması sağlanmalıdır. 

3) CRYSTALGUARD’ın karıştırılması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD tozu 5 ölçü toza 2 ölçü 

temiz su ile karıştırın ve sulu harç kıvamında bir karışım elde edin. 

4) CRYSTALGUARD’ın Uygulanması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD’ı tek kat olarak beton 

yüzeye sulu harç kıvamında uygulayın. 

5) MULTIGUARD’ın karıştırılması- SUPERSHIELD MULTIGUARD tozu 5 ölçü toza 2 ölçü temiz 

su ile karıştırın ve sulu harç kıvamında bir karışım elde edin. 

6) MULTIGUARD’ın Uygulanması- SUPERSHIELD MULTIGUARD’ı beton yüzeye 3 gün sonra 

son kat olarak sulu harç kıvamında uygulayın. 

Kristalin kaplamadan 8 saat sonra beton olmayan yüzeye SUPERSHIELD FLEXI membran kaplama 

uygulaması yaparak devam edin. 

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

bulunan SUPERSHIELD FLEXI B bileşeni (Sıvı) ile karıştırın. 

8) FLEXI’nin uygulanması- SUPERSHIELD FLEXI’yi beton olmayan, sıva kaplı yan duvarlara 

kesişme noktasında kristalin kaplama ile 2” üst üste binecek ve sulu harç kıvamında olacak şekilde 

birinci kat olarak uygulayın. 

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

sulu harç kıvamında uygulayın. 

 

Kürlenme 

 
 SUPERSHIELD CRYSTALGUARD kaplama uygulamadan 24 saat sonra sis şeklinde püskürtülen temiz 

su ile kürlenmeli ve en az 3 gün boyunca nemli tutulmalıdır. 

 SUPERSHIELD MULTIGUARD kaplama en az 3 gün boyunca hava ile kürlenmeli ve en az 18 saat 

boyunca su / yağmura karşı korunmalıdır. 

 

Dikkat Edilecek Noktalar 

 

Su yalıtımı yapılacak olan betondaki çatlaklar, yatay, dikey derz dolguları, bağlantı delikleri, boru girişleri, 

inşaat derzleri, genleşme derzleri ve diğer kusurlar SUPERSHIELD özelliklerine ve uygulama yöntemine göre 

işlem görmelidir. 
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Supershield DPC Kristalin ve Multiseal Teknolojisi Kullanılarak Betonda Su Yalıtımı Yapılması ve Dayanımın 
Arttırılması 

 
 

 

Performans Kriterleri 

 

Kristalin su yalıtım sistemi burada belirtilen performans koşullarını karşılamalı veya üzerine çıkmalıdır. 

 Kristalin Nüfuzu: Su yalıtımı malzemelerinin kristalleşme kapasitesi, iğne benzeri kristal yapıların 

betonun derinliklerine ulaştığını kanıtlayan bağımsız SEM (Tarayıcı Elektron Mikroskopu) fotoğrafları 

ile kanıtlanacaktır. 

 Kendi kendine onarım kapasitesi ve geçirgenlik direnci: ABD Ordusu Mühendisleri CRD-C48-73 

“Beton Geçirgenliği” standardına göre bağımsız olarak test edilmiştir. 

 Kaplamanın betonun negatif tarafındaki verimine ilişkin test: Negatif taraftaki sızıntının 

kapatılmasına ilişkin kaplama kapasitesini gösteren bağımsız test. 

 Klorür iyon nüfuzuna karşı direnç ASTM C 1202-03’e göre yapılan bağımsız testte işlem görmemiş 

örneğe oranla %100 daha iyi direnç ortaya koyulmalıdır. 

 Kullanma Suyu Onayı: Bağımsız test EN veya NSF Standardı 61’e göre yapılacaktır ve kullanma 

suyunun muhafaza edildiği yapılarda su yalıtım malzemesi olarak kullanım için onaylanmalıdır. 

 

Kalite Güvencesi 

A) Üretici: Üretici, proje için malzeme üretilen tesisin gerekli testlere ve kapsamlı incelemeye tabi 

tutulduğunu ve sisteme ilişkin Avrupa normlarına uygun olarak, Avrupa Birliği tarafından görevlendirilen bir 

onaylanmış kuruluşun sürekli takibi altında olduğunu kanıtlamak üzere, sürekli takip denetimi yapan bir 

onaylanmış kuruluştan alınan üçüncü taraf ürün kalite güvence sertifikası ve EN harmonize standardına 

uygun olarak FPC ile birlikte (Fabrika Üretim Kontrolü) CE sertifikasına sahip olmalıdır. Burada belirtilen 

performans testi verilerini ve FPC sertifikasını temin edemeyen üreticiler proje için dikkate alınmayacaktır. 

B) Uygulayıcı: Su yalıtımı uygulamasını yapan taraf çimento içerikli kristalin su yalıtımı malzemelerinin 

uygulanması konusunda deneyim sahibi olacak ve üretici tarafından yazılı olarak onaylanacaktır. 

 

Garanti 

A) Üretici Garantisi: Üretici yetki sahibi şirket temsilcisi tarafından onaylanmış standart ürün garantisi 

verecektir. 

B) Uygulayıcı Garantisi: Uygulayıcı, Geçici Kabul Tarihinden itibaren (süreyi belirtiniz) boyunca malzeme 

ve kusurlu işçilikten kaynaklanan kusurlara karşı su yalıtımı uygulaması garantisi verecektir. Garanti 

uygulama yapılan yüzeyleri kapsayacak ve uygulayıcı yapısal kusurlar veya yangın, deprem ve hortum gibi 

uygulayıcının kontrolü dışında olan diğer nedenlerden kaynaklanmayan, tüm sızıntıları masrafları kendisine 

ait olmak üzere onarmak zorunda olacaktır. 

 

Verilecek Belgeler 
 
 

Ürün bilgi sayfaları uygulama kılavuzları, malzeme güvenliği veri sayfası, CE belgesi, test raporlarının özeti. 
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Multiseal Teknolojisi Kullanılarak Betonda Su Yalıtımı Yapılması ve Dayanımın 
Arttırılması 

 
 

 

 

 
 

ÇATI DÖŞEMELERİ- SUPERSHIELD SU YALITIMI UYGULAMASI ÖN KOŞULU 

 
 Uygulama yapılacak olan ÇATI DÖŞEMESİ en az 7 günlük olmalıdır. 

 Yatay tuğla duvarlardan geçen borular sarılmalı ve 1:3 oranında çimentolu harç ile en az 25 mm 

kalınlığında kaplama yapılmalıdır. 

 Beton olmayan yan duvarlar 1:3 oranında çimentolu harç ile en az 25 mm kalınlığında ve eğimli zemin 

üzerinde en az 6” yükseklikte olacak şekilde kaplanmalıdır. 

 

SUPERSHIELD ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ 

 

Beton Yüzey 

Çatı döşemesi ve en yakın dolgu seviyesinden 6” yükseklikte olan komşu beton duvarlara, betonun 

gözenekleri ve kapiler kanallarında hidrastasyona maruz kalmış ve higroskopik kristaller ve yüzey üzerinde 

itici bir bariyer oluşturan Multiseal teknolojisi ile zenginleştirilmiş su bazlı, renksiz sıvı SUPERSHIELD 

MULTISEAL 100’ü 200 ml/m² tüketim oranında tek kat olarak püskürterek uygulayınız. 

 

Sıva Bulunan Beton Olmayan Yüzey 

 

En yakın dolgu seviyesinden en az 6” yükseklikte olan yan duvarlara eksiz bir esnek membran 

oluşturan iki bileşenli malzeme SUPERSHIELD FLEXI’yi iki kat olarak 1,2 Kg/m² olarak fırça ile 

uygulayın. Kaplama birleşme noktasında kristalin kaplama ile en az 1” üst üste binmelidir. 

SUPERSHIELD FLEXI BİRİNCİ KAT 
 

SUPERSHIELD FLEXI İKİNCİ KAT 

SUPERSHIELD 

MULTISEAL 100 
KAPLAMA 

ÇATI 

DÖŞEMELERİ 

YÜZEY 
DÜZELT
ME 
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Arttırılması 

 
 

 

Uygulama Yöntemi 

 
1) Yüzey hazırlama- SUPERSHIELD MULTISEAL 100 uygulanacak beton yüzey yabancı 

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

temizlik yapılmalıdır. 

2) Ön ıslatma -Beton yüzeyler gözenekler ve ince kanalların içinde nem olmasını sağlamak için 

kaplamadan önce temiz su ile iyice ıslatılmalıdır ve SUPERSHIELD MULTISEAL 100 nüfusunu 

arttırmak için kaplama esnasında fazla su uzaklaştırılarak yüzeyin kuru olması sağlanmalıdır. 

3) MULTISEAL 100’ün karıştırılması- Karıştırma gerekmez ve su ile veya farklı yöntemlerle 

seyreltilmemelidir. 

4) MULTISEAL 100’ün uygulanması- SUPERSHIELD MULTISEAL 100’ü püskürterek tek kat ve 

eşit bir şekilde uygulayın ve yüzeyin tamamen SUPERSHIELD MULTISEAL 100 ile ıslanmasını 

sağlayın. 

Kristalin kaplamadan 8 saat sonra beton olmayan yüzeye SUPERSHIELD FLEXI membran kaplama 

uygulaması yaparak devam edin. 

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

bulunan SUPERSHIELD FLEXI B bileşeni (Sıvı) ile karıştırın. 

6) FLEXI’nin uygulanması- SUPERSHIELD FLEXI’yi beton olmayan, sıva kaplı yan duvarlara 

kesişme noktasında kristalin kaplama ile 2” üst üste binecek ve sulu harç kıvamında olacak şekilde 

birinci kat olarak uygulayın. 

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

sulu harç kıvamında uygulayın. 

 

Kürlenme 

 
 SUPERSHIELD MULTISEAL 100 kaplama hava ile kürlenmeli ve en az 4 saat boyunca su / yağmura 

karşı korunmalıdır. 

 SUPERSHIELD FLEXI en az 3 gün boyunca hava ile kürlenmeli ve en az 18 saat boyunca su / yağmura 

karşı korunmalıdır. 

 

Dikkat Edilecek Noktalar 

 

Su yalıtımı yapılacak olan betondaki çatlaklar, yatay, dikey derz dolguları, bağlantı delikleri, boru girişleri, 

inşaat derzleri, genleşme derzleri ve diğer kusurlar SUPERSHIELD özelliklerine ve uygulama yöntemine göre 

işlem görmelidir. 

Performans Kriterleri 

 

Kristalin su yalıtım sistemi burada belirtilen performans koşullarını karşılamalı veya üzerine çıkmalıdır. 
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 Kristalin Nüfuzu: Su yalıtımı malzemelerinin kristalleşme kapasitesi, iğne benzeri kristal yapıların 

betonun derinliklerine ulaştığını kanıtlayan bağımsız SEM (Tarayıcı Elektron Mikroskopu) fotoğrafları 

ile kanıtlanacaktır. 

 Kendi kendine onarım kapasitesi ve geçirgenlik direnci: ABD Ordusu Mühendisleri CRD-C48-73 

“Beton Geçirgenliği” standardına göre bağımsız olarak test edilmiştir. 

 Kaplamanın betonun negatif tarafındaki verimine ilişkin test: Negatif taraftaki sızıntının 

kapatılmasına ilişkin kaplama kapasitesini gösteren bağımsız test. 

 Klorür iyon nüfuzuna karşı direnç ASTM C 1202-03’e göre yapılan bağımsız testte işlem görmemiş 

örneğe oranla %100 daha iyi direnç ortaya koyulmalıdır. 

 Kullanma Suyu Onayı: Bağımsız test EN veya NSF Standardı 61’e göre yapılacaktır ve kullanma 

suyunun muhafaza edildiği yapılarda su yalıtım malzemesi olarak kullanım için onaylanmalıdır. 

 

Kalite Güvencesi 

 
A) Üretici: Üretici, proje için malzeme üretilen tesisin gerekli testlere ve kapsamlı incelemeye tabi 

tutulduğunu ve sisteme ilişkin Avrupa normlarına uygun olarak, Avrupa Birliği tarafından görevlendirilen bir 

onaylanmış kuruluşun sürekli takibi altında olduğunu kanıtlamak üzere, sürekli takip denetimi yapan bir 

onaylanmış kuruluştan alınan üçüncü taraf ürün kalite güvence sertifikası ve EN harmonize standardına 

uygun olarak FPC ile birlikte (Fabrika Üretim Kontrolü) CE sertifikasına sahip olmalıdır. Burada belirtilen 

performans testi verilerini ve FPC sertifikasını temin edemeyen üreticiler proje için dikkate alınmayacaktır. 

B) Uygulayıcı: Su yalıtımı uygulamasını yapan taraf çimento içerikli kristalin su yalıtımı malzemelerinin 

uygulanması konusunda deneyim sahibi olacak ve üretici tarafından yazılı olarak onaylanacaktır. 

 

Garanti 

 

A) Üretici Garantisi: Üretici yetki sahibi şirket temsilcisi tarafından onaylanmış standart ürün garantisi 

verecektir. 

B) Uygulayıcı Garantisi: Uygulayıcı, Geçici Kabul Tarihinden itibaren (süreyi belirtiniz) boyunca malzeme 

ve kusurlu işçilikten kaynaklanan kusurlara karşı su yalıtımı uygulaması garantisi verecektir. Garanti 

uygulama yapılan yüzeyleri kapsayacak ve uygulayıcı yapısal kusurlar veya yangın, deprem ve hortum gibi 

uygulayıcının kontrolü dışında olan diğer nedenlerden kaynaklanmayan, tüm sızıntıları masrafları kendisine 

ait olmak üzere onarmak zorunda olacaktır. 

 

Verilecek Belgeler 
 

Ürün bilgi sayfaları uygulama kılavuzları, malzeme güvenliği veri sayfası, CE belgesi, test raporlarının özeti. 
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