
  

 

 

       
                       

                                       

 

            Bu teknik föyde verilen bilgiler sahip olduğumuz bilgi tecrübe ve deney sonuçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Başarılı olarak uygulanması tamamıyla kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. 
The above information is based on our best knowledge and we believe it to be true and accurate. However due to the variable nature of application, the suitability of the product for the use intended 
is the sole responsibility of the user. 

SİLİKAT ESASLI KAPİLER SU YALITIMI 

SILICATE BASED CAPILLARY WATERPROOFING ARSLAN YAPI KİMYASALLARI 

AOSB Hilal Caddesi No 1           Sarıçam /Adana 

Tel: +90 322 346 61 87  Faks: +90 322 346 61 88 
 

 
TANIM 
CRYSTASEAL, kullanıma hazır, betona nüfuz eden sıvı su sızdırmazlık maddesi ve su iticidir. Beton yüzeyine nüfuz eder ve 
betonun ayrılmaz bir parçası olur. 
 
Betonda suyun yol açtığı en ciddi problem, ıslak alkalilerde çözünen beton alkalilerinin, donma çözünme döngüleri ve klorür iyonu 
penetrasyonu sonucu meydana gelir. Klorür iyonu penetrasyonu beton içindeki donatı için güçlü bir korozyon etkisi yaratarak 
donatıya zarar verir.  
 
Islak ve suya doymuş beton hasara karşı hassastır. Sıcaklık donma noktası altına düştüğünde beton gözeneklerde buz oluşur. Su 
donma sırasında hacmini % 9 artırdığı için beton gözeneklerde donma ve çözünmeden kaynaklı yorulmalar neticesinde betonun 
bozulmasına sebep olacaktır. 
 
KULLANIM ALANLARI 

 
 Depo ve bodrum katları  Köprüler viyadükler 
 Yüzme havuzları  Beton yollar ve kaldırımlar 
 Metro tünelleri   Toprak altı betok kanallar ve büzler 
 Asansör boşlukları  Temel duvarları 
 Otopark  zemin ve duvarları  Zemin suyu yükselmesi problemleri önlenmesinde 

 
ÖZEL NİTELİKLER 

• Uygun maliyetlidir ve kolay uygulanır. İç ve dış uygulamalara uygundur 
• Yüksek su yalıtım performansı vardır. Betona nüfuz eder kılcal kanalları ve ince çatlakları kapatır. 
• Eski ve yeni betona uygulanabilir. Betonu derinlemesine korur. 
• Yeni ve eski beton yüzeylerde kullanılır. 
• Yüksek hidrostatik basınca dayanıklıdır. Toksik değildir. 

 
AMBALAJ VE DEPOLAMA 
CRYSTASEAL  5-10-20 litre bidonlarda bulunmaktadır.  
Orijinal bidonda serin ve korunaklı bir yerde minimum 12 ay depolanabilir.  
 
SARFİYAT 

CRYSTASEAL sarfiyatı beton yüzeyinin durumuna ve uygulama metoduna  bağlıdır. Zeminin porozitesine bağlı olarak 1 m² de 200 
– 400 gr malzeme tüketilir. Beton doyurulmak kaydıyla 2-3 kat uygulama önerilir. 
 
UYGULAMA 
CRYSTASEAL, beton tamamen kürlenmeden beton yüzeylere uygulanmamalıdır. En iyi sonuçlar beton dökümünden 28 gün sonra 
yapılan uygulamalardan sağlanır.  
 
Eski beton yüzeylere yapılacak uygulama öncesinde yüzey kuru olmalı maksimum penetrasyonu sağlamak için uygulamadan önce 
temiz ve tüm yağlardan, gresden boyadan ve diğer yabancı maddelerden arınmış olmalıdır. Uygulama yumuşak bir süpürge, 
kauçuk çekçek ile beton yüzeye doyma noktasına kadar taktik edilir. İkinci ve gerekirse üçüncü kat aynı şekilde uygulanmalıdır. 
Uygulama sonrasında aletler acilen bol su ile yıkanmalıdır.  
Uygulama : 
Bu karışımı beton üzerine püskürtme, uzun tüylü rulo, çekçek veya yumuşak kıllı bir süpürge ile yüzeye yayın. Yüzeyde herhangi 
bir çözelti birikintisi bırakmayın. Her bir işleminin sonraki katın uygulanmasından önce en az 24 saat boyunca iyice kurumasını 
sağlayın.  


