
  

 

 

SELENA TACK-R KMB 2K 
Polimer Modifiye Bitüm-Kauçuk Esaslı, Çift Komponentli Su 

Yalıtımı Malzemesi 

 

 

Toprak altında kalan binaların su yalıtımı için çift komponentli, fiber 

takviyeli, yüksek elastikiyete sahip, polimer modifiye bitüm-kauçuk 

esaslı su yalıtımı kaplama malzemesi.   

 

 

UYGULAMA ALANLARI 
 

Beton yapılarda toprak altı nem ve sabit basınçlı suların yalıtımında. Duvarların dıştan yalıtımında, temeller, 

bodrum katları için.  Tüm yapıların temel, perde duvarlar, ıslak mekanlar, balkonlar ve teraslarında, yeraltı 

otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna, geçici ve sürekli su basıncına 

karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır. 

 

 EN15814 standardını karşılar 

 Sızdırmazlık– class W2A 

 Çatlak Köprüleme– class CB2 

 Su Direnci- onay 

 Düşük sıcakda Esneklik- onay 

 Yüksek ısılarda boyutsal stabilite - onay 

 Yangına tepki– class E 

 Basınç dayanımı– class C2A 

 Dayanıklılık- onay 

 

KULLANIM TALİMATLARI 
 

Uygulama iyi hava koşullarında yapılmalıdır. Gerek ortam ve gerekse yüzey ısısı +5°C ile +35°C arasında 

olmalıdır. Yüzey temiz ve iyi kürlenmiş, yağ, toz, gres, gevşek ve oynak parçacıklar gibi tüm malzemelerden 

arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde keskin ve sivri uçlar, çiğ, don vb.  olmamalıdır. Tack-R BaseR W ile astarlama 

yapılmalıdır. Sıvı bileşen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalı, toz bileşenin tamamı karıştırma 

durdurulmadan ilave edilmelidir. 2-3 dakika karıştırıldıktan sonra homojen ve topaksız bir karışım elde 

edilmelidir. Karıştırılmış olan malzeme 1 saat içinde tüketilmelidir. Mala veya airless püskürtme olarak 

uygulanabilir.  

 

 

 



 

 

KARIŞTIRMA 
 

TACK-R KMB 2K kullanımdan önce 400-600 devir/dak.’lık bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. 

  

SARFİYATLAR 
 

Uygulama Tipi Zemin Neminde Basınçsız Suda Basınçlı Suda 

Önerilen uygulama katmanı 2 kat 2 kat 2 kat + güçlendirme ile 

Kuru kaplamanın minimum kalınlığı  3 mm 3 mm 4 mm 

Sarfiyat  4,5 kg/m2 4,5 kg/m2 5,5-6,0 kg/m2 

*Düzgün olmayan yüzey sarfiyatı arttırabilir. 

 

AMBALAJ, NAKLİYE VE DEPOLAMA 
 

30 kg.’luk plastik kova. 9 aya kadar orijinal ve kapalı ambalajında +5°C ile +30 °C ısı aralığında depolayınız. 

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası için ambalaj üzerine bakınız. Detaylı bilgi için 

uygulamadan önce lütfen Ürün Bilgi Föyünü okuyunuz. 
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Polymer modified bituminous thick coating (PMBC) used for 
waterproofing of buildings in below ground structures. 

PMB W2A/CB2/C2A 
www.ce.selena.com 

 

YASAL NOTLAR 
Selena’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürüne ait Ürün Bilgi Föyünün son 
baskısını dikkate almalıdır. Ürün Bilgi Föyü son baskısı Selena'ya başvurarak temin edilebilir. Uygulayıcı, kullanıcı veya ürünü 
almaya karar veren merci uygulama yapılacak alana ve amaca uygunluğuna göre ürünü/ürünleri test etmeli ve kendi iradesi ile 
ürünün çalışma yapılacak olan alana uygunluğuna karar vermelidir. Selena’nın sahip olduğu bilgi ve deneyime dayanarak bu 
Ürün Bilgi Föyünde verilen bilgiler, uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, uygun şartlarda ve bu ürünler doğru 
saklandığı ve uygulandığı durumlar kapsamında iyi niyetle verilmiştir. Uygulama yüzeyleri ve alanları oldukça farklılık 
göstermektedir. Kullanıcı ürünleri kullanırken, uygun koşullar altında doğru ürünü doğru yerde uygulandığından emin olmalıdır 
ve Selena tarafından verilen bilgi ve talimatlara uymalıdır. Aksi durumlarda oluşabilecek zararlardan Selena sorumlu değildir . 
Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut 
şartlarımız esas alınır.  
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