
İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise 
tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar. 
Sağlık & Güvenlik: Sağlık,güvenlik ve nakliye bilgileri için güncel Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.
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SU TUTUCU BANT , özel olarak formüle edilmiştir. Sıcak veya soğuk, ıslak veya kuru farketmeden su altında bile uygulanabilir. Suyu, havayı ve nemi hemen mühürleyerek süper güçlü, esnek ve su tutucu 
bir bariyer oluşturur. ISONEM ISOTAPE UV'ye dayanıklı, çevre dostu, VOC içermez ve aşırı hava koşullarında kullanılabilecek geniş bir sıcaklık aralığına sahiptir. Büyük delikler, çatlaklar, boşluklar ve 
sızıntılar, neredeyse her şeyi kapatır.

ÖZELLİKLERİ
· 150cm x 5 cm boyutlarındadır.
· Su altı dahil kaplama yapabilir.
· Kesilip parçalar halinde kullanılabilir.
· Çok amaçlı ve çok güçlüdür.

KULLANIM ALANLARI
· Çatı sızıntıları, Oluklar
· Musluklar
· Tekneler, Kayaklar
· Kişisel su taşıtları, Kano,
· Açık hava ekipmanı,
· Karavanlar,
· PVC ve sıhhi tesisat boruları,
· Yağmurlama sistemleri,
· Havuzlar ve kaplıcalar,
· Pencereler,
· Kapılar,
· Duvarlar,
· Havalandırma kanalları..
· PVC, akrilik, metal, çelik, bakır, alüminyum, ahşap, seramik, porselen, fayans, cam, kauçuk, �berglas, sıva, sıva, taş, çimento, beton,shingle çatılar,membranlar plastikler, kumaşlar, vinil ve çok daha fazla
 yüzeye mükemmel adreans sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ
Su kaçağının olduğu yeri temizleyin ve yapıştırın. Derin su kaçaklarının olduğu yerde bant, macun kıvamına getirilip hasarlı bölge doldurulur.  Daha sonra çevresi temizlenip, bant yapıştırılır.Tek kullanım-
lıktır. Kaplanan yüzeyden çıkarıldığında tekrar uygulanmaz.  

TEKNİK ÖZELLİKLER
· Renk
· Sarfiyat

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA
· Ambalaj
· Depolama Sıcaklığı
· Raf Ömrü
· Depolama Koşulları

Siyah
Uygulama yapılacak yüzeye göre kesilip parçalar halinde kullanılabilir. 

:
:

1,5 m rulo, 12 adet rulo / koli
5 - 35 °C 
Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
Kuru ve serin ortamlarda ısı ve ateşten uzakta, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olarak saklayınız.

:
:
:
:

Bantı yapıştırdan sonra min. 30 sn 
boyunca ovalayarak baskı yapınız. 

İçten Yapıştırmalarda basınç dayanımı 
70 Psi, 
Dıştan yapıştırmalarda basınç dayanımı 
15 Psi.

ÖNEMLİ
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Uygulama yapılacak zemin temiz 
olmalıdır.

X

Uygulamada
dikkat edilmesi
gerekenler 

Kullanılması 
önerilen diğer 
ISONEM ürünleri

60 ° C üzeri sıcaklıklarda uygulama 
yapmayınız.

Uygulama 
sıcaklığı

UYGULAMA KOŞULLARI 
ve RİSKLER

Ultraviyole
Dayanımı

Mükemmel 
Yapışma

Çevre Dostu

Suya Dayanım

ISOTAPE


