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İZOLİKİT PLUS ÖZELLİKLERİ
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SU BAZLI ÇEVRE DOSTU VE GÜVENİLİR YAPISI
İzolikit/Plus anında kürleşen (sertleşen, kuruyan) su bazlı yapısı ile
çevreye dost ve güvenilir bir kaplama malzemesidir. Kauçuk, yapısı gereği
sağlığa ve çevreye zararı olmadan son 100 yıldan fazla zamandır güvenilir
bir şekilde birçok sektörde kullanılmaktadır. Araç lastikleri, süt sağım
makinası lastikleri, bebek emzikleri gibi alanlarda güvenli bir şekilde
kullanılmaktadır.

Kauçuğun sıvı hale getirilmesi su ile sağlandığı için uygulama yapılan
mekânda salınım sadece su buharıdır. Su buharı haricinde çevreye hiçbir
kimyasal madde salınımı olmadığı için İzolikit/ Plus güvenli bir üründür.
(VOC) Uçucu Organik Madde içermemektedir. Piyasa ürünleri ile
karşılaştırıldığında, su bazlı kaplama malzemeleri genellikle bitüm içeren
ürünler olup, teknik özellikleri İzolikit/Plus ile kıyaslanmayacak
durumdadır. Asbest veya zararlı dolgu maddeleri içermediğinden çevre ve
canlı sağlığı için güvenlidir.

YALITIM VE KAPLAMADA TASARRUF SAĞLAR
Geleneksel kaplamalar ile kıyaslandığında İzolikit/Plus % 20-% 50
tasarruf yapmanız sağlar.
Şöyle ki;
Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin üzerinde başka eski uygulamalar olsa
bile mevcut uygulama üzerine direkt uygulama yapılabilir. Eski
uygulamanın sökülmesine gerek yoktur. Bu özellik sayesinde eski
yüzeylerin sökülme işçiliği olmayacağı gibi mevcut yüzey üzerine daha ince
bir uygulama ile işlem başarı ile gerçekleştirilmiş olacaktır.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR

İzolikit/Plus; açık renk, özellikle beyaz renk uygulandığında güneşten
gelen radyasyon ışımasını absorbe etmeden tamamını yansıttığı için çatının
güneşte ısınmasına engel olur. Özellikle metal çatı sistemleri yaz aylarında
güneş ışığını absorbe ettiğinde ısınır. Bu ısınma binayı çok fazla ısıtır.
Aynı bina içerisinin ısısı, İzolikit/Plus sayesinde bina içinde kalır ve ısı
kaybı azaltılmış olur.

UYGULAMA KOLAYLIĞI

Geleneksel izolasyon sistemleri ile kıyaslandığında, önemli özelliklerinden
birisi, uygulama yapılacak yüzeyin yapısı, şekli, eğimi ve ayrıntıları önemli
değildir. Sürme ve püskürtme yöntemi ile uygulanabildiği için yüzey yapısı
nasıl olursa olsun kolay ve ön işlem yapılmaksızın uygulama yapılabilir.
Anında sertleşen özelliği ile tek seferde istenilen kalınlıkta uygulama
yapılabilir. Bu özelliği ile dikişsiz ve eksiz kaplama yapma özelliğine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ESNEKLİLİĞİ VE DAYANIKLILIĞI
Kauçuğun esnek ve sağlam yapısı su yalıtımı ile buluştu. Kendi boyunun
en az dört katına kadar uzar (%800 elastikiyeti vardır), serbest
bırakıldığında tekrar eski haline geri döner. İzolasyonu yapılan yüzey
zamanla hareket etse, çatlasa veya kırılsa bile kauçuk yapısı ile İzolikit/ Plus
koruması devam eder.
Kopma dayanıklılığı; diğer izolasyon sistemlerine göre en az 5 kat daha
iyidir.

UV

UV, DIŞ HAVA ŞARTLARINA DAYANIMI
,

DIŞ HAVA ŞARTLARINA DAYANIMI
Güneş ışığından kaynaklanan UV etkisi dış ortamlarda tüm malzemelerde
yaşlanmaya ve yıpranmaya neden olur. İzolikit/Plus Sıvı Kauçuk ise;
modifiye yapısı ile UV ışınlarına en az 20 yıl mukavemetlidir.

DIŞ HAVA ŞARTLARINA UYUMLULUK
İzolikit/Plus dört mevsim dış hava şartlarına mukavimdir. -40 °C ile +110
°C arasında özelliğini kaybetmeden işlemine devam eder.

KİMYASALLARA DAYANIMI

Kaplaması yapılan yüzey birçok derişik ve seyreltilmiş kimyasallara karşı
mukavimdir. Kimyasallara karşı yapılan testler sunum ekinde verilmiştir.
Kuvvetli veya zayıf asit ve bazlar, tuzlara karşı mukavimdir. Hafif, ağır
hidrokarbonlar ve solventlere karşı mukavimdir. Su veya gıda ile temasında
herhangi bir salınım yapmamaktadır. Kimyasallardan korunması gereken
yüzeylerin kaplamasında uygundur. Su depoları ve gıda depoları için
idealdir. İzolikit/Plus kararlı kompozit yapısı ile uzun yıllar boyunca
kullanıma uygundur.

İZOLİKİT PLUS
SU BAZLI SIVI KAUÇUK KAPLAMA
MALZEMESİ
KULLANIM YERLERİ
(Bölüm 2)

SULAMA KANALLARI
Su kayıpları, sulama kanalları veya sutaşıma için kullanılan
mekanizmaların çatlaklık oluşması veya ek yerlerindeki ayrılmalardan
kaynaklanmaktadır. Hatta bu kayıplar % 40 ları bulmaktadır. İzolikit/Plus
ile kaplanan kanallarda ise; çatlakların oluşması veya ek yerlerindeki
uygunsuzlukların oluşması kaplama ile engellenmiş olacağı için, suyun
tamamı kayıpsız bir şekilde nakledilebilir.

AÇIK TERASLAR, ÇATILAR

Açık teras, çatı, balkon, saç, ahşap ve her türlü suya maruz tavanlarda
sızıntılara karşı güvenle kullanılır. Uygulama bittiğinde zemindeki her türlü
ayrıntı, kırık çatlak kapatılarak yekpare bir koruma sağlanır. Hatta gözle
görünmeyen ayrıntılar bile İzolikit/Plus’ ın kapatıcılık ve akıcılık özelliği
sayesinde sızdırmaya karşı koruma sağlanmış olur.

HAVUZLAR

(YÜZME, SULAMA, DEPOLAMA, KİMYASAL)

İzolikit/Plus ile renkli uygulamalar yapılabildiğinden yüzme veya süs
havuzları kaplamaları yapıldığı zaman; hem sızdırmazlık sağlanır hem de
görsel bir uygulama elde edilmiş olur.
Endüstriyel havuzlar (kimyasal tutucu), İzolikit/Plus’ ın kimyasallara karşı
dayanım özelliği ile kaplanır. Kimyasalların zararlı etkilerine karşı havuzu
korur.

SU VE KİMYASAL DEPOLAMA TANKLARI

Asit, baz, solvent ve her türlü
kimyasal ve su tanklarının yekpare,
eksiz bir şekilde kaplanması ve
korunması sağlanır. Uygulaması kolay
ve hızlı bir şekilde her türlü depolama
tankları kaplanmış olur.

İZOLİKİT PLUS
SU BAZLI SIVI KAUÇUK KAPLAMA
MALZEMESİ
YARDIMCI MALZEMELER VE EKİPMANLAR
(Bölüm 3)

YAPIŞMA ARTIRICI ASTAR UYGULAMASI
Uygulandığı yüzeye ekstra yapışması istenildiği veya çok zorlu ortamlarda
yapılacak uygulamalarda; astar kullanılması tavsiye edilir.
Astar sayesinde, sıvı kauçuk yüzeye çok güçlü bir şekilde yapışır ve bu
nedenle; uygulandığı yüzey ile bütünlük sağlayarak dış etkilere karşı daha
sağlam bir yapıya sahip olur.
Özellikle üzerinde yaya veya araç trafiği olan yüzeylerde kullanılması
uygundur.
Uygulama yapılacak alanın kenarları, mutlaka boşluk bırakılmadan
astarlanmalıdır, geri kalan diğer bölümler ise; belirli aralıklarla veya
tamamen astarlanabilir. Yapışmanın tüm yüzey için mükemmel olması için
tüm yüzey astarlanmalıdır.
Astar uygulandıktan sonra, İzolikit/Plus hemen veya daha sonra
uygulanır. Astar yapısı gereği hemen kurumayan özelliktedir. Bu özellik
sayesinde astarlama işleminden sonra vakit problemi olmadan uygulama
yapılabilir.
Astar Kullanımı;
1 m2 lik alan için, yüzeyin pürüzlülüğüne ve yapısına göre; 0,10 – 0,20
Litre civarında uygulama yapılır. Yüzeyin astar ile ıslanması mükemmel
yapışma için yeterli olacaktır. Astar uygulaması fırça veya rulo ile
uygulanabildiği gibi, büyük yüzeylerde; İZOMAK Uygulama Makinası ile
püskürtülerek de yapılabilir.

İZOMAK (MAKİNA) İLE UYGULAMA
Anında kürleşen İzolikit/Plus Sıvı Kauçuk
uygulaması elde edebilmek için kullanılan İZOMAK
Uygulama Makinası; gerek dizaynı ve gerek ise teknik yapısı olarak
tamamen şirketimizin Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilerek şirketimiz
tarafından üretilmiştir.
İzolikit/Plus Sıvı Kauçuk uygulaması, İZOMAK sayesinde çift bileşenli
olarak uygulanabilmekte, bu sayede anında kürleşme (sertleşme)
sağlanmaktadır ve anında kürleşme sayesinde de uygulama sırasında
yüzeyde bulunan delik, çatlak ve diğer olumsuzluklar anında
onarılmaktadır.
“Anında Kürleşme” özelliği ise; İzolikit Plus’ı
uygulama kolaylığı ve hızı sağlamaktadır.
Tek seferde istenilen uygulama kalınlığı; çift
komponent uygulama ile elde edilir.
İZOMAK Uygulama Makinası ile 1 saatte
100 m2 ye kadar uygulama yapılabilir. Bu
özellik de; zaman ve işçilik kazancı sağlar.
İZOMAK Uygulama Makinası ile
istenildiği durumlarda, tek komponentli
olarak da uygulama yapılabilir.
Airless uygulama makinası ile de
uygulanabilir.

İZOLİKİT PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER (TDS)
ÜRÜNÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ (SIVI HALDE)
Renk

İstenilen renklerde

Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

Solvent içermemektedir (VOC içermemektedir)

Raf Ömrü

12 Ay

Ambalaj

18 litre, 200 litrelik varillerde, 1 ton IBC lerde

FİZİKSEL DAYANIM

İSTENEN DEĞERLER

BULUNAN DEĞERLER

Sertlik Shore A

60 Shore A

60 Shore A

Kopma Mukavemeti Mpa

6 Mpa

8 Mpa

Uzama %

Min % 300

% 340

Kullanım Sıcaklık Aralığı

-40 °C, + 110 °C

Bu sıcaklık aralığında olumsuzluk
yoktur.

Yırtılma Dayanımı

İyi

İyi

Delinme Dayanımı

iyi

İyi

Buhar Geçirgenliği

Buhar geçirir( 0.2)

UYGUN

Hidrostatik Basınç Dayanımı

EN az 5 bar

UYGUN

ÇEVRESEL ETKİLERE DAYANIM VE ÖMÜR
Suya Dayanım

Mükemmel

Mükemmel

Yağ, Benzin Ve Mazota Dayanım

İyi

İyi

Ozona Dayanım

Çatlama olmamalıdır

Çatlama görülmemiştir

UV ye Dayanım

Mükemmel

Mükemmel

Buhara Dayanım

Mükemmel

Mükemmel

ALKALİLERE ve ASİTLERE DAYANIM
Değişim %

Ağırlık

Kalınlık

Uzunluk

Genişlik

İstenen

Sonuç

Amonyum Hidroksit

0,71

0,84

0,,66

0,95

± 5,00

UYGUN

Sodyum Hipoklorit

4,07

-0,89

0,34

0,79

± 5,00

UYGUN

Sodyum Hidroksit

2,56

2,15

0,62

1,03

± 5,00

UYGUN

Nitrik Asit

3,02

4,84

1,84

2,99

± 5,00

UYGUN

Sülfirik Asit

0,54

4,87

0,53

0,72

± 5,00

UYGUN

Elektrik iletim Özelliği

Yalıtkan, uygulanan kalınlığa
bağlı olarak yüksek voltaj
dayanımı

UYGUN

