
SU YALITIM ÖZELLİKLERİ VE YÖNTEMLERİ 

BAĞLAMA DELİĞİNİN KAPATILMASI 101 

0.75 Kg/m² TEK KAT CRUYSTALGUARD & CRYSTALGUARD SIZDIRMAZLIK 
MACUNU 

www.supershieldglobal.co
m 

BAĞLAMA DELİĞİNİN KAPATILMASI  - 
101   Sayfa 1 / 2 

 

 

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

 

 
 
 
 
 

 

BAĞLAMA 
DELİĞİ 

 

 

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD 

SULU HARÇ 

SUPERSHIELD CRYSTALGROUT 

SIZDIRMAZLIK MACUNU 

 
 
 
 
 

BAĞLAMA DELİĞİNİN KAPATILMASI- SUPERSHIELD SU YALITIMI UYGULAMASI ÖN KOŞULU 

 
 BAĞLAMA DELİĞİ KAPATILACAK olan yüzey en az 7 günlük olmalıdır. 

 
SUPERSHIELD ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ 

 
Kalıplar ve tüm bağlama cıvataları kaldırıldıktan sonra, beton yüzeyi ara boruya kadar açığa çıkarmak için 

beton elemandan rijit PVC koniyi çıkarın. Betonun iç duvar yüzeyini düz hale getirin ve tamamen temizleyin 

ve deliği su ile doldurduktan sonra nemli bir yüzey haline gelene kadar kurumaya bırakın. Yüzey nemli bir 

hal aldıktan sonra SUPERSHIELD CRYSTALGROUT’u deliğin iç duvar yüzeyine 0,75 kg/ m2 tüketim oranında 

tek kat olarak uygulayın ve kaplama priz aldıktan sonra ancak halen yaş iken (en az 10 dakika sonra) deliği 

koyu macun kıvamında olan SUPERSHIELD CRYSTALGROUT ile yüzey seviyesine kadar doldurun. 

 

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. 
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4) CRYSTALGUARD’ın Uygulanması- SUPERSHIELD CRYSTALGUARD’ı beton yüzeye sulu harç 

kıvamında uygulayın. 

5) CRYSTALGROUT’un karıştırılması- SUPERSHIELD CRYSTALGROUT tozu 1 ölçü su ve 4 ölçü toz 

olacak şekilde temiz su ile karıştırın ve macun kıvamında bir karışım elde edin. 

6) CRYSTALGROUT kullanılarak sızdırmazlık yapılması- BAĞLAMA DELİĞİNİ macun kıvamındaki 

SUPERSHIELD CRYSTALGROUT’u kullanarak yüzey seviyesine kadar sıkıca doldurun. 

 

Kürlenme 

 
 SUPERSHIELD CRYSTALGUARD kaplama/ CRYSTALGROUT dolgu macununu uygulamadan 24 saat 

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

 

Verilecek Belgeler 
 

 

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