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PERMOCHIM DUO BK 
İKİ BİLEŞENLİ, YARI ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ 
 
TANIMI:  
PERMOCHIM DUO BK; İki bileşenli, çimento bazlı, akrilik modifiyeli, elastik, su geçirimsiz kaplama 
harcıdır. Sıvı bileşen saf elastomerik reçine emülsiyonudur. Toz bileşen hidrolik bağlayıcı, katkı ve dolgu 
maddeleri karışımıdır. 

 
KULLANIM ALANLARI: 

 Özellikle balkonlarda, kat aralarında, banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerin zeminlerinde alt 
katlara su sızmalarını önlemek için kullanılır. 

 Teras, çatı izolasyonunda kaplama altında kullanılır. 
 Köprüler, viyadükler ve sanat yapıları üzerinde buz çözücü tuzlara karşı koruyucu kaplama olarak 

kullanılır. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Renk Gri, Yeşil 

Yoğunluk sıvı ( kg/lt ) 1,02 (± 0,03 ) 

Yoğunluk sıvı + toz ( kg/lt ) 1,70  (± 0,10 ) 

Basınçlı Su Dayanımı 5 Bar Pozitif 

Uygulanacak Zemin Yüzey Sıcaklığı (°C) (+5) ila  (+30)  °C 

Bekleme Süresi  5 Dakika 

Çalışma Süresi ( 20°C ) 2 Saat 

Sıvayla Kaplanması 3 Gün 

 
 

  

AVANTAJLARI: 
Islak yüzeylere uygulanır. 
Uygulaması pratiktir. Toz ve sıvı bileşenlerin birbirine karıştırılıp sürülmesinden ibarettir. 
Ekonomik çözüm sağlar. 
Suyun temas ettiği yönden (pozitif su basıncı) uygulanır. 
Esnektir. 
Üzerinde yürünebilir. 
Beton ve sıva yüzeyleri, hava kirliliği ve atmosferdeki asit gazlarından korur. 
Suyu geçirmemesine rağmen uygulandığı yüzeyin hava almasını sağlar. 
Beton ve sıva yüzeyleri karbonlaşma ve klorürden korur 

 
UYGULAMA: 
Yüzey Hazırlığı 
Uygulama yapılacak bütün yüzeyler, kir, toz, yağ ve tüm kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. 
Uygulama öncesi yüzey suya doyurulmalıdır. 
 
Uygulama 

PERMOCHIM DUO BK’nın sıvı bileşeni temiz bir kaba konur ve toz bileşen, homojen ve boza kıvamında bir 
karışım elde edilinceye kadar karıştırılarak bu sıvıya yedirilir. 
PERMOCHIM DUO BK, fırça veya mala ile en az iki kat olarak ıslak yüzeye uygulanır. Her kat bir önceki 
kat sertleşmeye başlarken, henüz yaş iken uygulanmalıdır. Gerekirse 2.kat sürülmeden yüzey hafifçe 
nemlendirilmelidir. 
Çatlaklar üzerinde veya yatay/düşey birleşim yerlerinde iki kat uygulama arasında derz bandı, sıva filesi 
vs. taşıyıcı armatür kullanılmalıdır. 
Perlit betonu, gaz beton veya porozitesi yüksek beton üzerine uygulama yapılırken dikkat edilmeli, bu tip 
zeminlerin üzerine yeni bir şap veya sıva kaplandıktan sonra PERMOCHIM DUO BK uygulanmalıdır. 
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ALET TEMİZLİĞİ: 
Kullanılan aletler kullanıldıktan hemen sonra su ile temizlenir. 

 
SARFİYAT: 
Yüzey durumuna bağlı olarak, asgari iki kat, her katta1 – 1,5 kg/m2 uygulanır. 

 
AMBALAJ: 
Net 20 kg polietilen takviyeli kraft torba + 5 kg Sıvı (Bidon) = Net 25 kg Set  

 
RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:  
Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz, serin ve kuru ortamda, dondan koruyarak saklayınız.  
En fazla 10 kat istif ile palet üzerinde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca 
kullanılabilir.  
Kısa su ̈reli depolamalarda, en fazla 3 palet üst u ̈ste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat 
yapılmalıdır. Uzun su ̈reli depolamalarda ise, paletler u ̈st u ̈ste konulmamalıdır. 

 
UYARILAR: 
Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. 
Dondan koruyunuz. 
Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S7) 
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S2) 
Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S24/25) 
Direkt güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.(S3/15) 
Boş ambalajlar içme suyu depolamak için kullanılmaz. 
Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için 
yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk 
yüklemez. 

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar. 
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