
 

 

AKRİLİK SU KESİCİ LİKİT MEMBRAN 

 

Ürün Tanımı  
Akrilik esaslı, tek bileşenli sıvı plastik kaplama ve elastik su yalıtım malzemesidir 
sürülerek uygulandığı yüzeylerde kuruyarak eksiz ve su geçirimsiz bir su yalıtımı 
oluşturan elastomerik reçine esaslı su yalıtımı ürünüdür. Solvent içermeyen ve 
kıvamlı sıvı görünümünde olan İzologo, kuru ve az nemli yüzeylere uygulanır. 
Özel bir polimerizasyon tekniği ile imal edilen 
polimer dispersiyonu, bünyesindeki serbest radikallerin UV ışınlarının etkisi ile 
reaksiyonagirmesi sonucunda kürlenerek su geçirimsiz bir kaplama oluşturur, su 
geçirimsiz fakat su buharı geçirgen bir yapıda olup, bu sayede altında yaşam 
mekanları bulunan teras, balkon gibi alanların su yalıtımı için ideal bir 
malzemedir. 
UV ışınlarına ve dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır, zor yanıcıdır. 
 
Uygulama Alanları 
 

 Beton, sıva ve şap yüzeylere 

 Eski bitümlü membran, asfalt, zift, ziftli kağıt ile kaplı yüzeylere 

 Asbestli çimento ve çimento yonga levhaların üzerine 

 Çinko, saç ve CTP yüzeylere ve benzerlerine uygulanır. 
 
Özellikleri  
- Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir.  
- İşçilik maliyeti düşüktür.  
- % 250 elastiktir .(Hava şartlarına göre yaklaşık oran)  
- Etkin su buharı geçirgenliği vardır.  
- UV ışınlarına yüksek dayanımlıdır.  
- Düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur.  
- K. Beyaz, Kiremit Kırmızı, Yeşil renklerde standart üretilir. Talep halinde 
istenilen renklerde üretilebilir. İstenirse üzeri Su Bazlı İzolasyon ve 
Boyalar ile boyanabilir. 



YÜZEY HAZIRLIĞI 

Likit Membran ile Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam kuru  kir, yağ, pas vb. 

maddelerden iyice temizlenmelidir. Beton veya sac demir, sunta, ahşap, fayans 

yüzeylerde yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Eski ve  yıpranmış yüzeyler (aşınmış, 

gevşemiş ve mekanik mukavemetini kaybetmiş)  yerler gerekli onarımlar 

yapılmadan astar uygulanmamalıdır. Beton prizini almış ve tamamen kurumuş 

olmalıdır. Düzgün olmayan yüzeyler Uygun Tamir harçları kullanılmalıdır 

Yüzeylerin köşe kenarları mutlaka tamir harcıyla pah yapılmalıdır. Hareketli 

noktalar köşeler ve ek yerleri pahlanmalı  ahşap, çelik konstrüksiyon vs. gibi 

uygulamalarda mutlaka ek yerlerine Pah bandı vb. açılma ve çatlak önleyici 

kullanılmalıdır. Giderlere doğru suyun akışı sağlanmalıdır. Zemine astar 

uygulandıktan sonra kuruduğundan emin oluktan   sonra Likit Membran Su 

İzolasyonu uygulamasına geçilmelidir. En az iki kat uygulama yeterlidir. Gerek 

görülürse ilave kat uygulama yapılmalıdır. Uygulama sonrasında yaklaşık 2 mm 

kalınlığında kuru film tabakası elde edilir. Uygulama yapılan yüzey en az -12- 

saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli ve korunmalıdır.  Astarsız 

uygulama kesinlikle yapılmamalıdır.  

UYGULAMA ŞEKLİ 

İZOLOGO LİKİT MEMBRAN Kullanıma hazır bir malzemedir. Astar 

uygulamasında Şeffaf Fixastar kullanılmalı veya Likit Membran’a 1/1oranında su 

ilave edilerek karıştırıcı ile 3-5 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan malzeme Astar 

olarak zemine ortalama 250gr/m² uygulanmalıdır. Astar uygulamasından 4 saat 

sonra (Ortalama 20◦C) diğer katlar 1.kat uygulamasına geçilmelidir. 



Sulandırmadan  Rulo-Fırça-Mala- yardımı ile uygulanmalıdır.Tek katta yaklaşık 

0,800-1,000 Kg / m² tüketim vardır. Çatlaklar birleşim yerleri köşe ve kenarlar 

birinci kat uygulanmasından sonra uygun su yalıtım filesi veya izolasyon bandı 

veya Elyaf keçe ile desteklenmelidir. Uygulama sonrası aletler bolca su ile 

yıkanabilir.  

Dikkat Edilecek Hususlar : 
+50C’nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde 
sıcaklığın +50C’nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama 
yapılmamalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.  
Özellikle düz çatılarda yapılan uygulamalarda doğru ve yeterli eğim ( min. % 5 ) 
verilmiş olmasına dikkat ediniz. Çatılarda yeterli miktarda ve uygun 
yerleştirilmiş su gideri olmasına dikkat ediniz. Hiçbir koşul altında su birikintileri 
oluşmasına müsaade etmeyiniz. 
 
Depolama : 
Kuru ve serin ortamda (+50C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında 
açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 
ay raf ömrü vardır. 
 
 
Dikkat : 
Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. 
Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile 
yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. 
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda 
maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız. 
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