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SUPERSHIELD CROSSLINK TEKNOLOJİSİNE DAYALI, ÇEVRE DOSTU, SIVI OLARAK 
UYGULANAN SU YALITIMI VE SERİN TUTAN ÇATI MEMBRANI 

 

 Tek bileşenli, su bazlı, VOC’a uygun 

 Mükemmel yıpranma, UV ışığı ve su dayanımı 

 Derz bulunmayan, tam olarak yapışmış eksiz bir membran oluşturur 

 Yapı malzemelerinin çoğunda mükemmel yapışma 

 Esnek kaplama uygulama yüzeyi hareketlerine izin verir ve çatlakları birleştirir 

 Su buharını geçirir 

 Yoğun olmayan insan trafiğini kaldırır 

 Yüksek güneş ışığı yansıtma kapasitesi 

 
 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

Supershield Elastakote, beton ve taş çatı ve duvarlara esnek bir bariyer oluşturmak üzere kolaylıkla 

uygulanabilen, soğuk uygulanan, su içerisinde tek bileşene sahip sıvı bir su yalıtımı membranıdır. 

Supershield Elastakote 100 uygulama yüzeyinde su yalıtımı sağlar, yıpranma ve hava koşullarından dolayı 

meydana gelen bozulmaya karşı korur ve aynı zamanda yansıtıcı özelliklerinden dolayı serin tutan bir çatı 

kaplaması olarak görev görür. Elastakote 100 esnekliğini korur ve ince çatlakları birleştirir ve kapatır. 

Supershield Elastakote 100 mükemmel UV direncine sahip alifatik poliüretanın değiştirilmesi ile geliştirilen 

yenilikçi bir SUPERSHIELD CROSSLINK teknolojisidir ve üstüne kaplama yapılması gerekmez. 

 
SUPERSHIELD CROSSLINK TEKNOLOJİSİ 

Supershield CROSSLINK TEKNOLOJİSİ, kararlı bir dağılım elde etmek için su ortamında kullanılacak uzun 

zincirli poliüretan makro molekülleri devreye sokar.  SUPERSHIELD CROSSLINK TEKNOLOJİSİ su içerisinde 

dağılmış olan poliüretanın yüksek performansı ile tek bileşenli su bazlı kaplamaların uygulama kolaylığını 

ekolojik, düşük VOC’ye sahip, çevre dostu bir üründe bir araya getirir. 

 

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 

 
  Yeni yapılar ve restorasyon projelerinde açık çatılara yönelik su yalıtımı çözümleri 

  Çok fazla detayı ve karmaşık bir geometrisi olan açık çatılarda erişim kısıtı olduğunda 

  Açık çatıların eskimeye yüz tutması durumunda kullanım ömrünü arttıran uygun maliyetli çözüm 

  Soğutma maliyetini azaltarak enerji verimi sağlayan yansıtıcı kaplama 

  Yan duvarlar 

  Eğimli çatılar 

  Parapet duvarlar 

  Poliüretan köpük yalıtımın korunması 

Uygulama yüzeyleri: Çimento, tuğla, beton, metal ve eski bitümlü membranlar 
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  TEKNİK VERİLER  
 

Ürün Kodu SFA101 

Form: Sıvı 

Renk Beyaz 

Yoğunluk 1.4 Kg/litre 

VOC İçeriği < 75 gm/Ltr 

Kullanım Sıcaklığı 10°C ila +80° C 

Katı İçeriği ASTM 2369 : 70.04 

Çekme Sonrası Yapışma ASTM D4541 : > 6.0 Mpa 

Kopma uzaması ASTM D412 : >%350 

Çekme Dayanımı ASTM D412 : > 2.5 N/mm2 

Su Yalıtımı DIN 1928-2000  :  Uygulama yüzeyinin alt kısmında su damlaları olmaz 

Güneş Işını Yansıtıcılığı ASTM E 903-96 : %91 

Geçirgenlik EN 1062 - 3  :  > SD  50m 

Su Buharı Geçirgenliği EN ISO 7783 :  Sınıf I SD  < 5 m 

Kapiler Emilim ve Su Geçirgenliği EN 1062 - 3 :  W < 0.1 

Dolaylı Çekme Karşısında Yapışma Dayanımı EN 1542 :  ≥ 0.8 N/mm2 
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UYGULAMA  

UYGULAMA TALİMATLARI 

YÜZEY HAZIRLAMA 

Optimal yüzey bitirme ve sayanım için yüzeyin 

dikkatlice hazırlanması son derece önemlidir. Elastakote 

100 uygulanacak yüzeyin membranın yapışması 

açısından zararlı bir etkiye neden olacak kirlenmelerden 

arındırılması, temiz, kuru ve sağlam olması 

gerekmektedir.  Maksimum nem içeriği %8’i 

aşmamalıdır. Uygulama yüzeyinin basınç dayanımı en 

az 25MPa olmalı ve kohezyon bağı dayanımı en az 1,5 

MPa olmalıdır. Yeni beton yapılar en az 18 gün 

boyunca kurumaya bırakılmalıdır. Eski, gevşek 

kaplamalar, kir, yağ, organik maddeler ve tozun 

zımpara makinesi ile uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Muhtemel yüzey pürüzleri düzeltilmelidir. Yüzeydeki 

gevşek parçalar ve zımpara tozunun tamamen 

uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Uygulama yüzeyinde yapılacak onarımlar, derz, hava 

deliği/ boşluk dolguları ve yüzey düzleme işlemleri 
uygun Supershield ürünleri kullanılarak yapılmalıdır. Ek 

tavsiyeler için Supershield ile temas kurun. 
 

TÜKETİM 

1-1.5 kg m2 olarak iki veya üç kat halinde uygulanır.  

Bu tüketim miktarı, optimal koşullar altında düz bir 

yüzeye rulo ile yapılan uygulama içindir.   Yüzey 

gözenekliliği, sıcaklık ve uygulama yöntemi gibi 

etkenler tüketim miktarının değişmesine neden olabilir. 

 

ASTAR 

Beton, şap, sıva, alçı, ahşap gibi emici ve gevrek 

yüzeyleri, %10-%20 temiz su ile seyreltilmiş Elastakote 

100 astar ile kaplayınız. Gevreklik seviyesi yüksek olan 

ve/ veya zorlu uygulamalarda SUPERSHIELD MC PRIME 

ile astarlayınız. Astar kaplamasının kürlenmesini 

bekleyiniz. 

 

UYGULAMA 
Kullanmadan önce iyice çalkalayın.  Elastakote 100’ü 

hazırlanan/ astarlanan yüzeye dökün ve yüzeyin tamamı 

kaplanana dek rulo veya fırça yardımıyla yayın.  İş 
gücünden hatırı sayılır düzeyde tasarruf etmek için 

havasız püskürtme uygulayabilirsiniz. 6-24 saat sonra bir 
kat daha Elastakote 100 uygulayınız. Zorlu uygulamalar 

ve daha iyi su yalıtımı sonuçları için üçüncü kat 
Elastakote 100 uygulayınız. Duvar-döşeme bağlantıları, 

bacalar, borular, musluklar, vs. gibi sorunlu yerlerde 
Supershield Refab ile takviye edin. Bunun için, halen 
ıslak olan Elastakote 100 üzerine doğru ölçülerde 

kesilmiş Supershield Refab uygulayın, bastırın ve 
yeniden Elastakote 100 ile ıslatın. Supersjield Refab ile 

ilgili detaylı uygulama talimatları için Supershield ile  

temas kurunuz. Kat kalınlığının 0,5 mm’nin üzerinde olması 
(kuru film) durumunda Supershield Elastakote 100 

uygulaması yapmayın. 
 

SINIRLAMALAR 

 Elastakote 100’ü negatif (degC) sıcaklıklarda veya 

gelecek 48 saat içerisinde yağmur veya don 

beklenmesi durumunda uygulamayınız. En iyi sonuç 

için, uygulama ve kürlenme esnasındaki sıcaklık 5 0C 

ve 35 0C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar 

kürlenmeyi yavaşlatır ve yüksek sıcaklıklar ise 

kürlenmeyi hızlandırır.  Yüksek nem nihai yüzey 

kalitesini etkileyebilir. Elastakote 100’ü nem içeriği 

artan yüzeylere uygulamayınız.  Ortam sıcaklığı ve 

uygulama yüzeyi sıcaklığının düşmesi esnasında 

uygulayın. Sıcaklığın artması esnasında uygulanması 

durumunda yükselen ve genleşen havadan dolayı 

“kusurlar” oluşabilir. 

 Elastakote ıslakken kaygandır. Yağışlı günlerde 

kayganlığın engellenmesi için ıslak olan yüzeye uygun 

agregalar dökerek kaydırmaz bir yüzey oluşturun.  

 Elastakote 100, tam kürlenme sonrasında maksimum 

24 saat boyunca 50 mm derinliğinde su kullanılarak 

teste tabi tutulabilir. 

  Ek katlar uygulamadan önce Elastakote 100’ün 

tamamen kuruduğundan ve yüzey kusurları 

olmadığından emin olun 

 Uygulanan Elastakote 100’ün hava koşullarında 

kötüleşme beklenmesi durumunda yeteri kadar 

kürlenmesini sağlayın 

 Yatay yüzeyler üzerindeki kaplamalar arasında veya 

nihai kat tam olarak kürlenene kadar geçici su 

birikmesine veya nem oluşumuna (çiğ, yoğuşma, vs.) 

izin vermeyin. Bu aşamada yüzey suyunu fırça veya 

paspas ile uzaklaştırın. 

 Ek katların uygulanmasına geçilmeden önce, astar ile 

uygunluk ve yapışma testlerinin yapılması tavsiye 

edilir. 

 Elastakote 100 sürekli donma meydana gelen 

dönemlerin yaşanması durumunda uzun süre su 

biriken yüzeylere uygulanmamalıdır. Eğimi %3’ün 

altında olan çatı yapılarının kullanıldığı soğuk 

iklimlerde uygun drenaj önlemleri alınmalıdır.  

 Elastakote 100 genel olarak açık uygulamalarda 

kullanılacaktır ve gömülü sistemler için uygun 

değildir.  

 Elastakote 100 sürekli olarak su altında kalmamalıdır.  
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UYGULAMA TALİMATLARI 

 Elastakote 100 en yaygın olarak görülen kirletici 

maddeler, temizlik solüsyonları ve çevresel atıklara 

karşı dayanıklı olmasına rağmen, ürünün yüksek 

kimyasal direnç gerektiren uygulamalar 

konusundaki uygunluğu Supershield’a danışarak 

belirlenmelidir.  

 

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK 

Supershield Elastakote 100 deride tahrişe neden 
olabilecek kimyasallar içerir. Bu ürünün kullanımı ve 

taşınması esnasında kişisel koruma önlemli olarak, 
koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması 

önerilmektedir. Ürünün göze temas etmesi 
durumunda, derhal temiz su ile yıkayın ve 

semptomların devam etmesi durumunda tıbbi yardım 
alın. 

 

DEPOLAMA 

Supershield Elastakote 100 kovaları 18 aya kadar 

kuru ve resin bir yerde saklanabilir. Malzemeyi 

donma ve direkt güneş ışığından koruyunuz. 

Depolama sıcaklığı: 50C 

-300C. Ürünler orijinal, açılmamış kaplarda muhafaza 
edilmelidir. 

 

PAKETLEME 

25 Kg’lık Kovalar. 
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