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ELASTROMETİK BİTÜM-KAUÇUK ESASLI, SÜPER ELASTİK DERZ DOLGU MACUNU

TANIMI
QIS BITUMAS, elastrometik 
bitüm-kauçuk esaslı, yatay ve 
düşey derzlerde ısıtılarak 
kullanılan süper elastik derz 
dolgu macunudur.

KULLANIM ALANLARI
✔ Dilatasyonlar, derzler,
✔ Geniş yüzeyli beton           
     kaplamaların ek yerleri,
✔ Barajlar, kanal ve kanaletler,
✔ Genleşme ihtimali olan diğer     
     yerlerde. Su geçirimsizlik, 

dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.
✔  Cam yol butonlarının asfalta montajı için kullanılır.

ÖZELLİKLER
✔ Çok elastiktir. -20°C ila +80°C sıcaklıklar arasında 
 elastikiyetini korur.
✔ Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde   
 ısıtılabilir.
✔ İçme suyuna karışmaz. 

UYGULAMA
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. 
Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla 
temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava 
tutulmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce 
astar olarak yüzeylere bir kat QIS BITUM ASTAR sürülmelidir.

Uygulama
QIS BITUMAS, azami 160-180°C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan 
sonra, karıştırılıp derze dökülür. Trafiğe maruz kalacak 
alanlarda üzerine ince kum serpilebilir. Yaklaşık 1 saat sonra 
kullanıma uygundur. 160-180°C sıcaklık aşılırsa veya birkaç kez 
ısıtılıp soğutulursa ürün özelliklerini kaybeder.

QIS BITUMAS

SARFİYAT
Sarfiyat değişkendir.
 
AMBALAJ VE DEPOLAMA
18 kg’lık metal ambalajlarda, siyah renk olarak sunulmaktadır. 
Raf ömrü süresizdir.

TEKNİK VERİLER 
TS NO  : TS EN 14188-1 
POZ. NO  : 04.615 
ÖZGÜL AĞIRLIK  : 1,15 kg/dm3 
UYGULAMA SICAKLIĞI  : 130–160ºC
Max. ISITMA SICAKLIĞI  : ≤180ºC 
FRAAS KIRILMA NOKTASI  : -20ºC (TS EN 12593) 
YUMUŞAMA NOKTASI, °C  :  90ºC (TS 120 EN 1427)
KONİK PENETRASYON (25ºC)  : 33 (ASTM D 5329)
ESNEKLİK%  : 38 (TS EN 13880-3
AKMA DİRENCİ (60°C’de) mm  : 1 (TS EN 13880-5)
ASFALT UYUMLULUĞU   : Uygun (TS EN 13880-9)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
Sıcak asfalta kesinlikle gaz, benzin gibi uçucu maddeler 
karıştırılmaz. Sıcak asfalt ile çalışırken özel ekipman kullanıl-
malıdır. Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve 
depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas 
ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kural-
larına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven  ve gözlük kullanıl-
malıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. 
Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Ambalaj kapağını açık 
bırakmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanma-
lıdır.

DERZ DOLGU VE YAPIŞTIRICILAR


