
 

 

 

 

Teknik broşür 

ISOFLEX-PU 510 
Fırça ile uygulanabilen poliüretan su yalıtım membranı 

 
 

Açıklama 
 
ISOFLEX-PU 510 tek bileşenli, fırça ile 
uygulanabilen, poliüretan su yalıtım membranı 
olup şu özellikleri sağlar: 

 Saf, elastomerik, hirdofobik, poliüretan 
reçine bazlı olduğundan, mekanik, 
kimyasal, ısı, UV ve aşınma dayanımı 
sağlar. 

 Uygulama sonrasında, derz veya ek yeri 
olmaksızın homojen, esnek, buhar 
geçirimli bir yalıtım katmanı oluşturur. 

 Beton, çimento harçları, ahşap gibi farklı 
alt tabakalara ve su yalıtım katmanlarının 
birçoğuna mükemmel yapışma. 

 Düzensiz alt tabakalara dahi 
uygulanabilme.  

 Makul fiyatlı ve güvenilir bir su yalıtımı 
çözümü. 

 Beyaz ve diğer renklerde mevcut. Taban 
katı olarak koyu renk bir ISOFLEX-PU 510 
seçildiğinde, bu katın, aynı renkte olan bir 
TOP COAT-PU 720 katı ile kaplanması 
gereklidir. 

 
CE işareti ile onaylıdır ve EN 1504-2 
standardına göre beton yüzey koruma 
kaplaması olarak sınıflandırılmıştır. Sertifika 
no 2032-CPR-10.11. 
 

Uygulama alanları 
 
ISOFLEX-PU 510 su yalıtımı için uygundur:  

 Çıplak su yalıtım membranı olarak teraslar 
ve balkonlar. 

 Son katına kuvars kumu serildiği 
müddetçe mutfaklarda, banyolarda, 
balkonlarda ve teraslarda karoların altında, 

 Teraslarda ısı yalıtım panellerin altında, 

 Yol, köprü döşemeleri, tüneller, vb. gibi 
yapı işlerinde, 

 Temeller. 

 Alçıpan ve çimentolu levhalar. 

 Ziftli membranlarının eski katmanlarında. 

 Poliüretan köpük. 

 Metal yüzeyler. 

Teknik veriler 
 

Biçim:  prepolimer poliüretan 

Renkler:  beyaz, siyah. 

Yoğunluk:  1,44 kg/l 

Viskozite:       +23oC'de 5.500 ± 500 mPa.san 

Kopma uzaması:  750  %50                   
(ASTM D 412) 

Gerilme dayanımı:  4,0 N/mm2                      
(ASTM D412) 

SHORE A'ya göre sertlik: 80  2 

Su sızdırmazlığı:  5 atm (DIN 1048) 

Güneş Işını Yansıtabilirlik (SR):   84% 
(ASTM E903-96) 
Kızılötesi Işın Yayımı:         0, 9 
(ASTM C1371-04a) 
Güneş Işını Yansıtabilirlik İndeksi (SRI): 106 
(ASTM E1980-0) 

Kılcal emilim:  0,01 kg/m2·h0.5                       
(EN 1062-3, kriter: EN 1504-2: w < 0,1) 

CO2 geçirgenliği:  Sd > 50m (EN 1062-6) 

Su buharı geçirgenliği: Sd < 0,82m       
(geçirgen, EN ISO 7783-2, Sınıf I < 5m) 

Yapışma: > 2,0 N/mm2 (EN 1542, esnekler 
sistemler için öngörülen değer (üzerine 
basma/üzerinden geçme olmadan): 0,8 
N/mm2 

Yapay iklimleme: Geçer nitelikte (2000 saat 
sonrasında kabarma, çatlama veya pullanma 
yok) (EN 1062-11) 

Yanma dayanımı:  Euroclass F                        
(EN 13501-1) 

Sıcaklık direnci:          -20oC ila +90oC arası 

 

Kullanım talimatları 

1. Alt tabakanın hazırlanması 
Genel olarak alt tabaka kuru (rutubet içeriği < 
%4), temiz olmalı ve yağdan, gevşek 
parçacıklardan, tozdan, vb. arındırılmış 
olmalıdır.  
 
 



 

Bu bilgi formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip 
olduğu bilgi ve deneyime, ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama 
anındaki koşullar şirketimiz kontrolü dışında olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti 
niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu 
teknik bilgi formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 
 
 

 
 
1.1 Beton alt tabakalar 
Betondaki mevcut oyuklar, uygulama 
öncesinde uygun onarım malzemeleri ile 
kapatılmalıdır.  
Alt tabaka üzerindeki derin çatlaklar FLEX-PU 
20/30 S/40/50 S poliüretan mastikleri ile 
doldurulmalıdır. 
Beton ve diğer gözenekli alt tabakalar (rutubet 
içeriği < %4), yaklaşık 200 g/m2 tüketim 
oranında PRIMER-PU 100 özel astarı ile 
işleme tabi tutulmalıdır. 
Rutubet içeriği >%4 olan alt tabakalar 
DUROPRIMER-SG özel epoksi astar - buhar 
bariyeri ile, 600-1000 g/m2 tüketim oranında 
astarlanmalıdır. 
 
1.2 Düz ve emici olmayan alt tabakalar 
Düz ve emici olmayan alt tabakalar ve bitümlü 
membranlar ya da eski su yalıtım tabakaları, 
yaklaşık  200-300 g/m2 tüketim oranında 
EPOXYPRIMER-W su bazlı epoksi astar ile 
astarlanmalıdır. EPOXYPRIMER-W'nin nem 
içeriği %4'ün altına iner inmez ISOFLEX-PU 
510 uygulanabilir. 
 
1.3 Metal yüzeyler 
Metal yüzeyler; 

 kuru ve temiz olmalıdır. 

 yapışmayı önleyen yağ, gevşek 
parçacıklar, toz, vb.'den arındırılmış 
olmalıdır. 

 yapışmayı önleyen pas veya korozyondan 
arındırılmış olmalıdır. 

Alt tabaka fırçalama, ovalama, kum 
püskürtme, vb. işlemle hazırlanmalı ve 
sonrasında tozdan iyice temizlenmelidir. 
ISOFLEX-PU 510, ön astarlama yapılmadan 
uygulanabilir. 
 
2. Uygulama-Tüketim 
 
Uygulama öncesinde ISOFLEX-PU 510 
homojen hale gelene kadar hafifçe 
karıştırılması tavsiye edilir. Malzeme içerisinde 
hava kabarcığı oluşmasını önlemek için aşırı 
karıştırmadan kaçınılmalıdır. 
 
 
 

 
 
a) Yüzeyin tam yalıtımı 
ISOFLEX-PU 510 fırça veya rulo ile 2 kat 
olarak uygulanır. İlk kat, astarlama işleminden 
2-3 saat sonra ve PRIMER-PU 100 halen 
yapışkan durumdayken uygulanır. İkinci kat, 
hava koşullarına bağlı olarak 8-24 saat sonra 
enlemesine uygulanır. 
 
Tüketim: Alt tabakaya bağlı olarak yaklaşık 
1,0-1,5 kg/m2. 
 
Tüm yüzey genelinde yoğun ve birden fazla 
çatlak bölgesi varsa, ISOFLEX-PU 510 
membranının 100 cm genişliğinde polipropilen 
elyaf şeritler (40 g/m2) ile çatlaklara iyice 
takviye edilmesi tavsiye edilir. Bu şeritler 
birbirinin üzerine 5-10 cm binmelidir. Burada, 
astarlama işleminden 23 saat sonra, takviye 
edilen kısmı kapamak için ilk ISOFLEX-PU 
510 katı uygulanır (100cm genişliğinde) ve 
halen tazeyken polipropilen elyaf şerit yedirilir. 
Tüm yüzey bu şekilde kapatılana kadar bu 
işlem uygulanır. 
Daha sonra tüm yüzeye iki ekstra kat 
ISOFLEX-PU 510 uygulanır. 
Tüketim: Alt tabakaya ve takviye şekline bağlı 
olarak yaklaşık 2,00-2,5 kg/m2. 

b) Çatlakların lokal olarak kapatılması 
Bu durumda astar alt tabakaya sadece 
çatlaklar boyunca 10-12 cm genişliğinde 
uygulanır. Astarlama işleminden 2-3 saat 
sonra ilk ISOFLEX-PU 510 katı çatlaklara 
uygulanır ve halen tazeyken 10 cm 
genişliğinde polipropilen elyaf şerit (40 g/m2) 
boylamasına yedirilir. Sonrasında, takviyeyi 
tamamen kapamak için çatlaklar boyunca iki 
ekstra ISOFLEX-PU 510 katı daha uygulanır. 
 
Tüketim: yaklaşık 200-250 g/m çatlak 
uzunluğu.  

c) Karoların altına su yalıtımı  
ISOFLEX-PU 510 fırça veya rulo ile 2 kat 
olarak uygulanır. 
ISOFLEX-PU 510, halen tazeyken ilk katına 
10 cm genişliğinde bir polipropilen elyaf şerit 
yerleştirmek suretiyle, derzler ve duvar-zemin 
birleşim yerleri boyunca bölgesel olarak 
takviye edilmelidir. 
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Son kat uygulandıktan sonra ve halen 
tazeyken, kuvars kumu (Ø 0,3-0,8mm) 
serilmelidir. Kuvars kumu tamamen kuru 
olmalıdır. 
Kuvars kumu tüketimi: yaklaşık 3 kg/m2.  
ISOFLEX-PU 510 sertleştikten sonra kalan 
dağınık taneler bir elektrikli süpürge ile 
temizlenmelidir. 
Karolar, ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, 
ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-
MEGARAPID gibi yüksek performanslı, 
polimer modifiyeli bir karo yapıştırıcısıyla 
tespit edilmelidir. 
 
Uygulamada kullanılan aletler, ISOFLEX-PU 
510 halen tazeyken SM-16 solventi ile 
temizlenmelidir. 
 

Ambalaj 
 
ISOFLEX-PU 510, 1 kg, 6 kg ve 25kg'lık metal 
kaplarda satışa sunulur. 
 

Saklama 
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, +5oC ila 
+35oC sıcaklık aralığında saklanması 
durumunda üretim tarihi itibariyle 12 ay. Ürün, 
doğrudan güneş ışığına ve dona karşı 
korunmalıdır. 
 

Notlar 
 

 Püskürtmeli uygulamada ürün, hava 
koşullarına bağlı olarak sadece özel SM-
16 solventi ile %10'a kadar seyretilebilir. 

 ISOFLEX-PU 510, yüzme havuzlarının 
kimyasal arıtımdan geçmiş sularıyla 
birlikte kullanıma uygun değildir. 

 Ürünün uygulaması ve sertleşmesi 
esnasındaki sıcaklık +8°C ile +35°C 
arasında olmalıdır. 

 ISOFLEX-PU 510 tüketimi, kat başına 750 
g/m2'yi aşmamalıdır. 

 Ağzı açılan kaplar tek seferde 
kullanılmalıdır, sonradan kullanılmak üzere 
saklanamaz. 

 
 

 
 

Uçucu Organik Bileşikler (UOB) 

 
2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo 
A), i alt kategorisindeki ve SB tipindeki ürün 
için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, 
hazır ürün için 500 g/l (2010)'dur. 
Hazır ISOFLEX-PU 510 ürünü, maksimum 
500 g/l UOB ihtiva eder. 
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Yüzey koruma ürünleri 
 

Kaplama 
 
CO2  geçirgenliği: Sd > 50m 

Su buharı geçirgenliği: Sınıf I (geçirgen) 

Kılcal emilim: w < 0,1 kg/m2·s0,5 

Yapışma: ≥ 0,8 N/mm2 

Yapay iklimleme: geçer kalitede 

Yanma dayanımı: Euroclass F 

Tehlikeli madde: 5.3'e uygun 
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