
 
 

 
COSMO PLUS 2K 

  

Temel Perde ve Teras İzolasyonları için İki Kompenentli Polimer Bitüm Esaslı Su Yalıtım 

Malzemesi

 

Balkon ve çiçekliklerde 

 Her türlü çatı ve teraslarda (üzeri gezilmeyen teraslarda) 

 Islak hacim ve laboratuvarlarda 

 Bitki köklerine dayanıklı teras, balkon ve çiçekliklerde 

 

COSMO® PLUS 2K DIN 18195 2000-08 normlarını karşılayan, 

iki bileşenli, polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü bir 

üründür.Kuruduktan sonra yatay ve düşey yüzeylerde esnek, 

çatlak örtücü geçirimsizlik tabakası sağlar. COSMO® PLUS 2K 

ürününün aynı zamanda nefes alma özelliği de geliştirilmiştir. 





Tüm detaylar ve kritik noktalar çok kolay ve güvenli çözülür. 

 Çatlak örtücü, esnek 

Yüksek yapışma performanslı 

Çabuk kurur 

Çözücü içermez, çevre dostudur. 

Sprey/püskürtme atılabilir. 

 

30 kg’lık kombi set (22 kg bitüm+8 kg toz bileşen) 

 

Yüzey Hazırlığı:Yüzey sağlam, temiz olmalı, yağ, kir ve 

gevşek zeminlerden arındırılmalıdır. Yüzeyde bulunan 

boşluklar ve oyuklar uygun tamir malzemeleri ile (Cosmo® 

Tamir Harçları) doldurulmalıdır. 

İki bileşenli COSMO®PLUS 2K, orijinal ambalajında üst kısımda 

bulunan toz malzeme sıvı (bitüm) kısıma yavaş yavaş dökülür, 

matkap ucuna takılmış özel karıştırma aleti ile topaksız homojen 

hale gelinceye kadar iyice karıştırılır. Kova etrafında toz bileşen 

bırakılmamalıdır. Karıştırılan malzeme 1-2 saat içinde 

kullanılmalıdır. Sıcaklığa bağlı olarak çalışma ve kuruma zamanı 

artabilir veya azalabilir. 

Yatay Yüzey Yalıtımı: Hazırlanan yüzeye ilk önce astar 

uygulanır. COSMO®PLUS 2K çift kat halinde aynı oranda ve 

gözeneksiz olarak uygulanır. File takviyesi yapılmasında, 

uygulanan ilk kat üzerine file serilir, daha sonra 2. kat uygulanır. 

Yalıtım kuruduktan sonra, üzerine koruma şapından önce yalıtım 

üzerine koruma amaçlı polietilen folye serilir. 

Yalıtımın başarılı olması için balkon, teras yalıtımlarında 

COSMO®PLUS 2K zeminin üst seviyesine, parapetlerde belli 

bir mesafeye kadar uygulamak gereklidir. Balkon ve teraslarda 

kullanılacak süzgeç ve giderler sisteme uygun seçilmeli ve 

kenarları dikkatle yalıtılmalıdır. Şiddetli ısı etkilerinden 

korunmuş olarak minimum 9 ay. 

Aletler ve Temizlik:Karıştırıcı uç takılmış matkap (1000 

Watt), mala, yüzey düzeltici, püskürtme aleti.Malzeme yaşken 

aletler su ile temizlenir aksi takdirde V100 tiner ile 

temizlenebilir. 

Kaplama:1 mm yaş kalınlık için 1,16 kg/m², Fileli 

uygulamalarda minimum 3 mm kuru kalınlık önerilir. 

Şantiyedeki durumlara göre tüketim miktarları arttırılabilir. 

Depolama:Kapalı,orijinal ambalajında,dondan uzak,kuru ve 

ürünümüzün doğru olarak uygulanması sorumluluğu 

kullanıcıya aittir.Her durumda genel satış şartlarımız 

geçerlidir.Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi 

sayfalarını geçersiz kılar.Elektrikten uzak tutunuz.Koruyucu 

eldiven,giysi ve gözlük kullanınız.Daha fazla bilgi için Ürün 

Güvenlik Bilgi Formu’nu (MSDS) inceleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

Malzemenin Yapısı                           
COSMO® PLUS 2K      Bileşen A         
COSMO® PLUS 2K      Bileşen B 

Polimer Modifiye 
Bitüm Emülsiyon                                                                        
Özel Çimentoların 
İçeren Kuru 
Karışım 

Renk Kahverengi-Siyah 

Kıvam Macunsu 

Yoğunluk 1,09kg/lt  

Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı +5+30C 

Servis sıcaklığı: -20C+80C 

Kullanma Süresi 1 saat 

Kürlenme Süresi  24 saat 

Su ile Temas Süresi 48 saat 

 TEKNİK BİLGİ SAYFASI 

 

 

 UYGULAMA 

 

 

 KULLANIM YERLERİ 

 

 

 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 

 

 AMBALAJ,TÜKETİM,DEPOLAMA AMBALAJI 

 

 TEKNİK VERİLER 

 

 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


