
 
 

 
COSMO PLUS 1K 

  

1K Polimer Bitüm Esaslı,Çatlak Örtücü,Solventsiz Su Yalıtım Malzemesi 

 
 

 

Tek bileşenli, polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü, solventsiz 

su yalıtım malzemesidir.  

 

• Beton yüzeylerin yalıtımında ve korunmasında, dışarıdan 

gelen su basıncına karşı, 

• 20-25 metreye kadar perde duvarlarında, 

• Temel ve temel altında kullanılır. 

 

 

3  mm  kuru  film  kalınlık  için  yaklaşık  4.5  kg  /  m2   

olarak uygulanmalıdır. 





Düşük maliyetlidir. 

 Esnek bir yapıya sahiptir. 

 Kuruma süresi kısadır. 

 Mükemmel kapatıcılık sağlar. 

 Yüzeysel çatlakları örtebilir. 

 Kolay uygulanabilir. 

 Düşey yüzeyler için idealdir.  

 

Yüzey Hazırlığı:Uygulanacak yüzey, yapışmayı engelleyecek her 

türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından 

arındırılmış ve üzerindeki tüm gevşek parçalar temizlenmiş 

olmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa 

aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar, düzgün olmayan yüzeyler 

ve köşe kenarları uygun bir COSMO grubu tamir harcı ile en az 

4 cm yarıçapında olacak şekilde tamir edilmelidir. Perde 

duvarlarda Tie-rod delikleri açılarak içleri poliüretan mastik veya 

epoksi tamir harcı ile doldurulmalıdır. Kullanıma hazır haldeki 

ürün mala ile uygulanabilir. Uygulama esnasındaki sıcaklık 5 °C 

ile 30 °C aralığında olmalıdır. Yağışlı havalarda ve ıslak 

zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.  

Aletlerin Temizliği: COSMO THINNER ile temizlenebilir. 

 

 

 

 

 

 

Ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. 

Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 

edilmelidir. Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı 

ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova 

istiflenmelidir. Düzgün depolama koşullarında, raf ömrü üretim 

tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca 

kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalıdır. 

 

 

Güvenlik Önlemleri 

Uygulama alanları havalandırılmalı, uygulama esnasında, İş ve 

İşçi Sağlığı Kuralları’na uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, 

gözlük ve maske kullanılmalıdır.Kürlenmemiş malzemelerin 

tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas 

ettirilmemeli,   temas   etmesi   halinde   hemen   bol   su   ve   

sabunla yıkanmalı,   yutulması   durumunda   acilen   doktora 

başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek  ve  içecek  

malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde 

depolanmalıdır. Ayrıca ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun 

düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz. 

 
Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri,ne  GENEL,ne de üçüncü şahısların koruyucu 

hakları gereğince ÖZEL kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için gereken 

incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz.Şirketimiz,doğal tahribatlar sonucu veya 

kullanıma ve/veya ürün güvenilirliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı,her ne sebeple ve hangi kapsamda olursa 

olsun,oluşan zararlardan sorumlu değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renk Kahverengi, Siyah 

Yoğunluk 1.05 ± 0.01 kg/lt 

Ph 10.0-11.0 

Viskozite 70d. Pa.s 

Katı Madde 61.0 % ± 1.0 % 

Uygulanacak Zemin 

Sıcaklığı 

+5 °C    /    +30 °C 

İlk Kuruma Süresi 4-5 Saat 

Tam Kuruma Süresi 1 - 3 gün 

Perde Derinlik 20-25 mt 

 ÜRÜN TANIMI 

 

 AVANTAJLARI 

 

 

 UYGULAMA 

 

 

 KULLANIM YERLERİ 

 

 

 KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI 

 

 

 SAKLAMA KOŞULLARI 

 

 TEKNİK VERİLER 

 

 


