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TANIM
Kauçuk-bitüm esaslı, solvent içermeyen tek bileşenli elastik su izolasyon 
malzemesi, örtücülüğü yüksek, soğuk uygulamalı emülsiyon kaplamasıdır.
UYGULAMA ALANLARI
Toprak altındaki her türlü beton yapının toprak nemi, yağmur ve yer altı 
sularına karşı pozitif su yalıtımında, istinat duvarlarında, duvarların toprak 
ile temasta olan yüzeylerinde, teraslarda (üzeri korunma şartı ile), ısı 
yalıtım levhalarının yapıştırılmasında, buhar bariyeri olarak, foseptik ve 
çökelme tanklarının izolasyonunda.
ÖZELLİKLERİ
Kolay uygulanır, kullanıma hazır bir üründür, fırça veya püskürtme 
makinası ile uygulanır, kuru ve nemli yüzeylerde uygulanabilir. Derzsiz ve 
eksiz, nem ve su geçirmeyen bir tabaka oluşturur. Örtücülüğü ve esnekliği 
yüksek olduğundan betonarme duvarlarda sıvasız yüzeylere rahatlıkla 
uygulanır. Tiksotropiktir, düşey beton yüzeylerde sarkma yapmaz. Solvent 
içermez, yanıcı ve parlayıcı değildir. Toprak asitlerine ve tuz çözeltilerine 
yüksek dayanımlıdır. Donma ve çözülmelerine dayanıklıdır.
UYGULAMA
Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Soğuk derzler, köşe ve 
kenarlar birinci kat taze iken 50 gr/m² file serilerek güçlendirilmelidir.
Yüzey Hazırlığı: Yüzey temiz olmalı, gevşek parçalardan ortamdan 
uzaklaştırılmalı. Yüzeyde göllenmiş serbest su olmamalı. Yüzey 
bozuklukları, boşluklar Maxicoll İnce Tamir Harcı ile tamir edilmeli. 
Karıştırma: Malzeme tek bileşenli olduğundan kendi içinde düşük devirli 
karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Zemin Astarlama: Maxi Bitüm’ü uygulamadan önce astara ihtiyacı yoktur. 
Fakat astarlama istenen özel durumlarda, 1 ölçek Maxi Bitüm, 2 ölçek 
su ile inceltip fırça ile uygulanır. Fırça veya Mala kullanılır. Malzeme fırça 
ile m² de 1,2 kg/m² olacak şekilde yüzeye yayılır. Mala ile uygulamada 
3mm dişli mala ile iki kat çekilir. Malzeme kürünü aldıktan (3-4 saat 
sonra) sonra fırça veya düz mala ile ilk kata dik olacak şekilde ikinci kat 
uygulaması yapılır.
Püskürtme Uygulaması: Besleme basıncı 4 bar, sprey basıncı 2,5 bar 
olan yüksek viskozite püskürtme ekipmanları ile her katta 1,2 kg olacak 

şekilde kat aralarında kuruma beklenerek iki kat olarak uygulanır. Her 
kat için tüm yüzeylere eşit kalınlıkta malzemenin yayılmasına dikkat 
edilmelidir.
SARFİYAT
Uygulama yüzeyine bağlı olarak (1,2-2,5 kg/m² (iki katta)
AMBALAJ
20 kg’lık Plastik Kova.
DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında 
ve doğru depolandığında malzemenin ömrü 12 aydır.
UYARI +10ºC’nin altında +35ºC’nin üzerinde uygulanmamalıdır. Yeni 
beton min 28 günlük olmalıdır. Beton nemi %5’in altında olmalıdır. 
Kullanma sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven kullanılması 
gereklidir. Cilde temas durumunda hemen temizlenmelidir. Göz teması 
veya yutulduğu takdirde derhal doktora başvurulmalıdır. Teknik destek ve 
daha fazla bilgi için Maxicoll Teknik Servisine başvurulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm Siyah

Kıvam Fırça - Mala kıvamlı koyu sıvı

Yoğunluk 1,2 Kg/cm³

Sarfiyat
Uygulama yüzeyine bağlı olarak (1,2-2,5 kg/
m² (iki katta)

Kuruma Süresi (2-4) gün (3 mm film kalınlıkta)

Yapışma Beton ve ahşaba çok iyi

Uygulama Sıcaklığı +10˚C / +35˚C

Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 
aydır.

Depolama Dondan koruyunuz.

MAXICOLL BİTÜM 1K
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